






ÇNDEKLER
Tezkre, No. 13

1372 senesi vekayi’nin bakiyyesi. Abdülmecid'in ikballerinden

Serfirâz'm sefâhat ve rezâleti. — 1273 senesi vekayki. Reid Paa-
nn beinci sadâreti. — Bolgrad meselesi. — Vükelâ tebeddüller-

ri.— Fethiye kalyonu.—Saray kadnlarnn isrâf.—Kudüs'de Sa-

lâhüddin camii yerinin franszlara terkinden çkan mesele ve Ku-
düs'den gönderilen mahzar.—Kudüs'den Beylikci Afif Bey'e gelen

mektubun tercümesi.—Medine'deki Mescid-i nebevinin tamiri

meselesi.—Sâdk Rifat Paa'nm vefat.—Hazîne-i hümâyun

'

!

d

a

bulunan bâz mücevherâtm çalnd âyas.—Girid'de görülen

irtidad hâdiseleri dolaysiyle Reid Paa ve Kbrsl Mehmed Pa-
a arasnda bir münakaa—Âli Paa'nm istibdada temâyülü hak-
knda.—Muhtelif tâyinler.—Sultan düünleri.—îkodra’daki n-
giliz konsolosunun ikâyeti üzerine Canning'e gelen tâlimat.— Met-
ternich'in Viyana sefareti müstear hsan Bey'e Osmanl Devleti-

ne dâir sözleri

Tezkire, No. 14

1273 senesi vekaykinin bakiyyesi. stefanaki Bey'in olunun
Bodan beylii kaymakamlna tâyinine bâz devletlerin îtirâz.

—

Reid Paa'mn azli, sadârete Giridli Mustafa Paa'mn tâyini ve
dier tebeddüller.—Âli Paa ile Rüdi Paa'nm Reyid Paa aley-

hinde birlemeleri.—Memleketeyn meselesi ve bu hususta cereyan
eden münâsebat.—,1274 senesi vekayki. Reid Paa'nm Meclis-i

Tanzimat riyâsetinden çekilmesi, yerine Fuad Paa'nn tâyini.

—

Reid Paa'mn nüfûzunu tamamen kaybetmesi, devletin Âli ve
Fuad Paa'larm elinde kalmas.— Sâdk Rifat Paa'nm Fuad Pa-
a'ya dâir düüncesi.—Avusturya ile Osmanl Devleti arasnda bir

tazminat meselesi.—Serdar- ekrem Ömer Paa.—Reid Paa'mn
altnc sadâreti.—ngiltere sefiri Canning'in Londra'ya gitmesi.

—

Reid ve Fethi Paa'larm vefât ve bu münasebetle Yusuf Kâmil Pa-
a'nn insâniyet ile te'lifi imkânsz bir fkra kaleme almas.-^- Âli

Paaym sadâreti.—Reid, Âli, Fuad ve Kâmil Paa'larm cenâze-

leri hakknda.—Cevdet Efendi (Paa) Yun riyâsetinde arâz kanu-
nu yapacak bir komisyon kurulmas.—Bu komisyona eski kaytla-

r bulup getiren Sa'dâ Efendi ile onun muavini ve halefi Hâsib Efen-

dkye dâir.—1274 senesinin kymetli ahsiyetlerin ölümü dolaysiy-

le pek hüzünlü bir sene olduu.—‘Kömür buhrân.—Karada mes'-

eleleri ve Danyal'in dukalk iddeâsmda bulunmas.—Sultan dü-

3-24
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günleri.—Cidde mes'elesi.— 1275 senesi vekayi'i. Vükelâ tebeddü-

lleri, hatt- hümayun sûreti.—Abdülmecid'in Babâli'ye giderek

vükelây iddetle tevbih edip tasarruf hakknda bir hatt- hümâ-
yun isdâr etmesi.—Tasarruf husûsunda alman tedbirler.—Kbrs-
l Mehmed Paa'nm Kapudân- deryâla ve Mütercim Rüdi Pa-
a'nm Meclis-i Tanzimat riyâsetine tâyinleri.—Vazifelerine son
verilen Dâmad Paalar.—Tasarruf fikrinin gevemesi.—Meclis-i

vâlâ’da tensikat.—Menkûp bulunan Mehmed Ali Paa'nm tekrar

kapudân- deryâ olmas.—Serfirâz Hanndn israflar.—Vefeyât.

Red Paa-zâde Ali Galib Paa'nm Boaziçi'nde bir deniz kazâs
neticesinde ölmesi.—eyhülislâm Ârif Efendi'nin vefât ve Sa'düd-

din Efendi'nin meihat.—Sabk eyhülislâm Ârif Hikmet Beyefen-

dinin vefât

Tezkire, No. 15

Srbistan'da karklk.—Miralay Kuza'nm Bodan ve Eflâk

beyliklerine seçilmesi.—Çar’n kardei Grandük Kostantin'in stan-
bul'u ziyâreti.—Abdülmecid'in ehzâdelerle beraber Akdeniz se-

yahati.— 1276 senesi vekayi'i. Abdülmecid Sakz’da.—ngiltere'-

nin skenderiye'ye donanma gönderip Msr vâlisi Said Paa'y teh-

did etmesi.—Çar'n Abdülmecid'e S. Andria nian vermesi.?-,

Pâdiah'm stanbul'a hasta olarak dönmesi.—Kuleli vak'as.

—

Bâz medrese ve mahallere yaftalar yaptrlmas ve saraya mek-
tup gönderilmesi.—Sarayda ve Abdülmecid'de telâ.—Tasarruf
husûsunda hatt- hümâyun.—Âli Paa'mn azl edilip sadârete Kb-
nsh Mehmed Emin Paa'nm getirilmesi.- Kadn kyâfetine dâir
.—Ruslarn çerkez ülkelerini istilâs.—Hicret eden çerkezlerin

Kütahya ve Ankara taraflarna, nogayiarm Çukurova'ya yerleti-

rilmeleri. — Vükelâ tebüddüleri.— F. de Lesseps'in stanbul'a
gelmesi ve Süvey kanal bahsinin ortaya çkmas.—Bir rüvet
meselesi.—ngiltere müstesnâ, Avrupa devletleri arasnda Osmanl
topraklarnn taksimi konuulmas ve Rusya'nn frsattan istifâdeye

çalarak Ni tarafnda hristiyanlara mezâlim yapldna dâir

ayialar çkarmas. —Süleyman Paa’mn Rumeli müfettiliine
tâyinine Fransa’nn itiraz.— Ni ve Bosna taraflarna birer mü-
fetti gönderilmek karâr.— Vaktiyle Sadrâzam Mütercim Rüdi
Paa'nm Rumeli teftiine gitmek istemesi ve azli vuku'buldu-
undan buna muvaffak olamamas.—Sadrâzam Kbrsl Mehmed
Paa’mn Rumeli teftiine karar vermesi ve berâberine Cevdet
Efendi'yi almas

Tezkire, No. 16

Kbrsl teftie giderken Sadâret kaymakam Âli ve Hariciye

nazr Fuad Paa'larm Cevdet Efendi'ye tâlimat verdikleri.— Seyâ-
hatm hikâyesi ve yaplan icrâât.— 1277 senesi vekayi'i. Rumeli'-
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de dolalan yerler, Rusçuk, Zitova, Vidin, Ni, Pritine, Kaça-

nik, Üsküp, Köprülü, Manastr.—Cebel Lübnan'da Dürzîler ile

Marûnîler arasnda çarpma.—Fuad Paa'nm fevkalâde memû-

riyetle Suriye'ye gönderilmesi.—Suriye'de iddetli icrâât.—Sad-

râzamn Selânik yolu ile îstanbula avdeti.—Âli Paa'nm Srbis-

tan meselesine dâir olarak kaleme ald mazbata.—Cevdet Efen-

di'ye stanbul pâyesi tevcihi.— Devletin mâlî skntsnn târif

edemez bir hâl ald.—Badad'dan mâzûl Serdâr- ekrem Ömer
Paa'ya Rumeli ordusu müirlii tevcih edilmesi.—Ömer Paa'nm

Hersek tarafna azimeti.—Terfi' gören lmîye ricâli adna Cevdet

Efendi'nin kaleme ald teekkürnâmenin sûreti 101-130

Tezkire, No. 17

1277 senesi vekayi'nin bakyyesi. Abdülmecid'in hastal,

kaytszl, kendisini Karatodori'den baka hekime göstermedi-

i.—Pâdiâh'm son zamanlarndaki hrçnl, evhâm ve Abdül-

aziz Efendi'den kukulanmas.—Murad Efendi'nin iclâs hakknda

dedi-kodular. —Abdülmecid'in arlamas.—Hekim Zografos’-

un Pâdiah'ta ilerlemi verem tehis ettii.—Abdülmecid'in ve-

fât.—Abdülaziz'in cülûsu.— Cevdet Efendi'nin cülûs münâsebe-

tiyle nazm ettii tarih kt'as.—Abdülaziz'in klç alay ve Bâbâ-

lî'yi ziyâreti.—Meclis-i Tanzimat'n Meclis-i vâlâ'ya ilhâk.—ir-

vânîzâde Mehmed Rüdi Efendi'nin Meclis-i vâlâ âzalma tâyi-

ni, kendisine vezâret tevcih edilmesi, Cevdet Efendi'ye yazd bir

mektubun sûreti 131-156

Tezkire, No. 18

îkodra sanca dâhilinde çkan karkl gidermek için Cev-

det Efendi'nin me'mûren o havaliye gönderilmesi.—Buna dâir

olan tezkire-i ma'rûzenin sûreti.—îkodra havâlisine ve ahâliye

dâir mufassal mâlûmat.—Sancan hâne, kazâ ve nâhiyelerinin

cedvelleri.—îkodra bayraklar ile bölük-balarn gösteren ced-

vel.—îkodra meclisinden verilen umûmî tâlimat.—îkodra'nm

mâlî durumunu ve vergilerini gösteren cedvel.—Msr vâlisinin

istikraz için izin isteine cevâben yazlan emir-nâme-i sâmî.

—

Kuza Bey'n Memleketeyn emâretine dâir meclis-i vükelâ tarafn-

dan tanzim ve Pâdiâh'a takdim olunan mazbatann sûreti. . . . 157-226

Tezkire, No. 19

Fuad Paa'nm sadâreti.—Mâlî buhrann devâm ve esnâfm

kaimeye itibar etmemesi.—îstanbul ahâlisini dehet kaplad.

—

Havyar-ham'nm kapanmas ve borsada oynayanlardan bâzlarmn

tevkif edilmesi.—Fuad Paa'nm Suriye'den îstanbul’a gelerek ie

balad.—Fuad Paa'nm mâlî ve iktisâd vaziyeti islâh için ka-

leme ald lâyiha.—Kaimenin kaldrlarak bedellerinin te’diyesi

için konsolide çkarlmas hakkmdaki karar-nâmenin sûreti.

—
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Karada cihetine dâir tafsilât.—Karada isyânmm tenkiline ka-
rar verilmesi ve Dervi Paa’nm müirlikle Hersek kumandanlna
tâyin olanmas. Ömer Paa’nm Vasovik üzerine yaplacak ha-
rekât için Hüseyin Avni Paa’y celb ettii.—Hüseyin Avni ve Ab-
d Paalarn harekât.—Abdülkerim Nâdir Paa’nm kodra ci-

heti kumandanlna getirilmesi.—Dervi Paa’nn Hersek tara-
fndan hareket edip Ostrok buazmdan geçerek kodra- cihetinde-
ki Abdi Paa ordusu ile birlemesi.—Serdâr- ekrem’in bu muzaf-
feryete dair Mâbeym’e telgraf-nâmesi.—Ordunun dier harekât
ve Karada Beyi’nin Serdar tarafndan yaplan teklifleri kabulü.

—

Karada m urad hasar.—Kaimenin kaldrldna dâir olan ilân-
nâmenin sûreti. Msr valisi Sad Paa’nm Avrupa’dan para istik-

raz etmek arzûsunu Âli Paa’nm iddetle reddetmesi.—Abdülaziz’in
bâz ricâle kar hissiyât.—Fuad, Âli, Rüdi ve Kâmil Paa’larm
birlikte istifaya karar vermeleri.—Rüdi ve Kâmil Paalarda gö-
rülen tereddüd dolaysiyle Fuad ve Âli Paa’larm yalnz kaldkla-
r.—Kâmil Paa’rnn sadâreti kabûl etmesi.—Vükelâ tebeddülü.—
Fuad, Âli ve Kâmil Paa’lar arasndaki dostluun rekabete dön-
düü. Fuad Paa’nn Meclis-i vâlâ riyâsetini kabûlü.—Cevdet
Efendi’nin meîhatine dâir söylentiler.—Fuad Paa’rnn tekrar iti-

bar kazanmas.—Abdülaziz’in Msr seyahati ve stanbul’a dönüü
ve bu münâsebetle yaplan enlikler

Tezkire, No. 20

Ziya Bey’in azli ve Cevdet Efendi’nin Bosna ciheti müfettilii-
ne tâyini.—Ferik Osman Paa ile birlikte stanbul’dan hareketi,
Klek limanna, oradan Mostar’a gittii.—Nevâhi-i âsîye.—syan
serkerdesi Luka Vokavloviç.—Avusturya ve Rusya’nn âsi rüesây
kendilerine balamaa çaltklar.—Âsiler üzerine yaplacak as-
kerî harekât hakknda.—syan bölgelerinin durumu.—Bu havâ-
lideki müslüman ahâlinin bahadrl ve âsilerle mücâdelesi.
Serdâr- ekrem’in askerlik bakmndan hatas.—Cevdet Efendi’nin
Bosna da yaplmasn gerekli gördüü iler

226-266

266-275
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TEZKRE N. 131

Bakyye-i vekaayi’-i sene 1272

Saray kadnlar ötedenberi sarây- hümâyunda kûe-gîr-i

ihtifâ olup hattâ ferâceleri bile yok iken Sultan Mahmud Hân-
sâni devrinde arzûlarm alsunlar deyu kendilerine birer ferâce

yaptrlm idi. Bir buçuk senedenberi kendilerine seyr ü temââ
kapusu açld. Her yerde gezip yürütmee baladlar. urada
burada türlü rezâletler eder oldular. Tarabyal bir çalgc ermeni
olan dahi anlar ile me’lûf olarak bundan dolay sarayllar

pek ziyâde lisana geldiler. Hele ikbâllerden mehûre Serfirâz

nam ikbâl pek ziyâde mergube-i pâdiâh olarak ekseriyâ Yldz
kökünde oturmakta olduu hâlde çar-içinde Küçük fesli deyu
ma’rûf olan bir ermeni olanna urulup bu uurda te’diyesi kabil

olmyacak borçlar ederdi. Geçenlerde bir gün merkum çalgc
olan Beyolu’nda bir kahvehânede otururken bir hrvat gelip

üzerine bir tabanca skm ve setrisine ve sakosuna dokunup
geçmi. Bunun üzerine kendisinin artk stanbul’da durmas
câiz olamyaca mutâlâ’asiyle familyas an Adalar’a kaçrdlar.
Henüz bir ay mürûr etmeden Küçük -fesli dâhi akam üzeri

Beikta’daki hânesine giderken iki kii gelip kamalar ile kendi-

sini yaralamlar. Birkaç gün sonra fevt oldu ve vefâtmdan mu-
kaddemce kendisini Serfirâz Hamm’n adamlar urmu olduunu
söylemi olmas üzerine familyas tarafndan Ingiltere ve Fransa
ve Rusya sefâretlerine verilen arzhâllerde “Serfirâz Hanm gerçi

ana mecbûre idi. Lâkin kendisi ana bir veçhile temayül etmeyip hattâ

kendisini taleb için gelen baltaclara bulamadk dedirmek için paralar

vererek def'ederdi” deyu muharrer imi. Fakat sefâretlerden buna
dair Bâbâli’ye verilen takrirlerde bu ta’bîrat tayy olunarak
dier ibârât- münâsibe yazlm idi. Sarayllarn bu rezâletleri

millet-i islâmiyyeye mûcib-i âr u hacâlet olduktan baka bir

1 Bu tezkire ile dördüncü defter balamaktadr.
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sene zarfnda ettikleri borçlar iki yüz seksen sekiz bin keseye
bâli olup bunun yüz yirmi be bin kesesi Serfirâz Hanm’m
idi. te bu hâller Devlet-i aliyye’nin muahharen gördüü
mükilât- mâliyyeye mebde’ ve mene’ olmutur.

Vekaayi’-i sene 1273

Meclis-i maârif azâsmdan inasi Efendi sakaln tra etmi
olduu hâlde meclise gelmi olduundan rütbesi ref’ ile meclis
âzâlmdan tard olundu. Bunun sakaln tra etmesi ise mübtelâ
olduu bir maraza mu’âlece için olduu sonradan anlald.

Girid de iki yüz kadar ehl-i slâm familyalar tanassur etmekle
tebdîl-i mekân ettirilmeleri için Girid vâlisi Veli Paa’ya me’zû-
niyet verildi.

Evvelce Rodos ceziresinin zelzeleden pek ziyâde rahnedâr
olduu havadisi alnm idi. Müteâkiben Girid’de vuku’ bulan
zelzele-i azmeden Kandiye’nin bi’l-külliyye harâb ve nice kar-
yeler ma dum ve nice nüfus telefolmu olduu haberi vârid oldu.
Bir müddettenberi tebeddülât vuku’u beyne’n-nâs ayi 5

olup
hatta Saferin hurucuna intizar olunuyormu” deyu söyleniyordu.

Sü-Ji fehvâsrca rebî’ülevvelin üçüncü cumartesi

günü Reid Paa def’a-i hâmise olarak sadrâzam oldu.

Sadaretine dâir sâdr olan hatt- hümâyunun sûretidir :

Benim vezir-i maâli-semîrim Reid Paa
Be -dest bulunan mesalh-i mühimmenm kesreti ve bi’l-cümle utiiût-%

Devlet-i aliyye mizin hüsn-i idâresi mültezem olarak senin ma’lûmat
ve gayretin müsellem olmas cihetiyle hidmet-i celîle-i sadâretsin uhde-i

istihaline ihale ve tevcihi nezdimizde bi’t-tensib iktizâs icra klnm
olmasiyle zatndan me mul ve muntazar olduu üzere kâffe-i mesâlihin
hüsn-i rüyet ve tesviyesine sarf- makderet eyliyesin. Rabbimiz teâlâ ve

tekaddes hazretleri tevfikat- samedâniyyesine mazhar buyura âmin.

Fi 3 ra sete y 1

eyhülislâm Ârif Efendi Âli Paa tarafdarlm kaviyyen
iltizâm eylemi idüüne mebni bu tebeddülden münfe’il olmas
lâzm gelmitir.

1 bu 73 tarihi aslnda zühulen 93 yazlm sonra tashih edilmitir.
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Rodos adas’ndaki cebhâne bu kerre sâikadan ate alarak

ehrin ekser mahallini ber-havâ ve zelzelenin terk etmi olduu
âsâr- îmân dahi bütün bütün imhâ etmi ve pek çok nüfus

telef olmutur.

Bu esnâda Bolgrad mes’elesi mevzû’- bahs u mücâdele
idi. öyle ki rusyalular tarafndan mukaddemâ mükâleme-i
konferansa ibrâz olunan hudud haritasnda Yeni-Bolgrad’ göster-

meyip Eski-Bolgrad’ göstermiler ve ol taraftaki bulgarlarn
merkez-i idâresi olmak üzere Bolgrad ehrinin kendisine lüzû-

mundan bahs etmekle ve Yeni-Bolgrad epeyce ma’mûr bir ehir
olarak merkez-i idâre olmaa sâlih olmala meclis-i mükâleme-
de ana müsâade olunmu idi. Yeni Bolgrad’m yanndaki gölün
aya ise Tuna’ya munsab olduundan Rusyalu’nun bir aya
yine Tuna’da olmak lâzm gelmitir. Hâlbuki konferansta mak-
sad- aslî Rusyalu’y Tuna’ya munsab olan sulardan teb’îd oldu-
u sarâhaten îlân olunmu idi. u hâle göre Rusyalu konferans
ifâl için bir hîle etmi olduu ve bu ise maksad- sarîh-i ahde
münâkz dütüü tebeyyün eyledi.

Ingiltere ve Avusturya devletleri konferansta îlân olunan
maksad- sarîha muvâfk olarak ahdin icrâsiyle Rusyalu’nun bu
gölden teb’îdini iddiâ etmekte idiler. Fransalu ise bu esnâda
Rusya tarafna mâil ve meclûb bulunduundan “Rusyalular

bunu hîle gareziyle ve ifâl niyetiyle yapmadlar. Fakat kendilerince

lüzumunu beyân etmeleriyle konferansta dahi böylece ruhsat verilmi idi.

Maamâfih mâdâmki bir yanllk olmu artk bunun üzerine Rusya’ya

terk olunsun ve ana mukabil Ylan-adas ile Çatal-adas dahi Bodan’a
ilâve olunmayp dorudan doruya Devlet-i aliyye’ye terk olunsun

”

deyu tesviye-i maslahata çalp bu sûret Devlet-i aliyye’ce mu-
vâfk- hâl ü maslahat görülmü ise de Sadr- sâbk zamannda
Devlet-i aliyye’nin Ingiltere ve Avusturya politikasnda bulundu-
u beyân olunup bunun üzerine Ingiltere ve Avusturya devlet-

leri dahi ilerilemi ve hâlen Ingilterelü’nün donanmas Boaz’da
ve Avusturya asâkiri Eflâk’ta sebât üzere bulunmu olmasiyle

Reid Paa selefinin meslekinde sebât etmee mecbûr idi ve mu-
hârebenin iâdesinden herkes havf ü telâ üzere idi. Nihâyet
Paris’te bir konferans akdine karar verilmekle beyne’d-düvel
cârî olan kemeke bertaraf oldu.
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Bu esnâda Fuad Paa hâriciye nezâretinden isti’fâ edip
Reid Paa tarafndan iknâ’ma çallm ise de Fuad Paa
isti fâsmda srar ediyordu. Hattâ Reid Paa huzûrunda
esbâb- mûcibesinden bahs ettii srada bir lâtife söylemitir.
öyle ki ol vakit vüzerâ be çiftelerinin kçnda iki tüfenkli çavu
bulunurdu ve müttehimler ile medyunlar dahi ekseriyâ birer
tüfenkli asker alup Bâb- seraskerî’ye götürür ve oradan lâzm-
gelen mahâlle gönderilir idi. Fuad Paa buralar telmih ederek
“Efendim mansbn nefdidesi var. Fakat iki tüfenklifazlas olup o dahi
bunun için olmaldr ki bu memlekette müttehim yâhud medyûnu birer

tüfenkli götürüyor. Vükelada iki hâl ve sfat dahi olduundan iki tüfenkli

ile gidiyorlar” deyu söylemi idi. Binâen - alâ-zâlik mâh- hâlin
yirmi ikinci perenbe günü Sadr- sâbk Âli Paa Hâriciye nâzr
ve Sadr- esbak Giridli Mustafa Paa Mecâlis-i âliyyeye me’mûr
ve Rza Paa Serasker ve Vâsf Paa Hassa müiri ve Darbhor
Reid Paa Dersaâdet ordusu müiri oldu.

Âli Paa’nn Mabeyn-i hümâyunda me’mûriyeti bi’l-icrâ

âirleriyle beraber Bâbâli’ye gelerek me’mûriyeti huzûr- Sadr-
alide dahi icra olunmu ise de ie mübâeret etmeksizin isti’fâya

ibtidâr eylemitir. Bunun için Âli Paa hakknda teveccüh-i
pâdiâh mütegayyir olarak pazartesi günü Mabeyn-i hümâyun
feriki Edhem Paa ba-rütbe-i vâlây-i vezâret Hâriciye nâzr
olup meydanda sürünüp gelmekte olan mükilât- hâriciyyeyi
yine eskilere sürütmek üzere Âli Paa ile Fuad Paa dahi
Mecâlis-i âliyyeye me’mûr edilmilerdir.

îngilterelü ile ran devleti beyninde tehaddüs eden mübâ-
yenetin ber-tarafedilmesi için ran elçisi sadrâzam Reid Paa’ya
mürâcaat edip o dahi min gayr-i resmin tavassut ederek bu esnâ-
da ngiltere elçisi Ganning ile ran elçisi Ferruh Hân’ görütür-
mee ve müzâkere-i maslahata giritirmee muvaffak olmutur.

Rebî’ülâhirin beinci günü muharrir-i fakir Galata mahke-
mesinde Mekke-pâyesi fermânn alarak terfi’-i rütbe eylemitir.

Paris konferansna Paris elçisi Reid Paa-zâde Mehmed
Cemil Bey me’mur olmala kendisine ta’limât götürmek üzere
birâderi Sâlih Bey mâh- merkumun on üçüncü perenbe günü
Paris’e azimet eylemitir.

Reid Paa ötedenberi ngiltere politikasn tutup Âli ve
Fuad Paalar ise Fransa politikasna meyi ile andan ayrlmlar
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idi. Ancak bu kerre Fuad Paa’nm infisâlinde Fransz elçisi

“Bu adamn iten çkarld iyi oldu. 2ira biryalanc adam idi” demi
olduu iitildi.

Reid Paa bu kerre Sadârete geldikte Fransa ve Avusturya

sefâretleri nâ-honud gibi bir hâlde iken vükelây-i sâbkaya k-
yâsen icrâatca an daha canlca bulduklarndan ann bekasn
arzu eder oldular ve bu esnada Devlet-i aliyye’nin umûr- dâhiliy-

yesine müdâhale olunmamas ve Reid Paa’nn iine karl-
mayp hâli üzere braklmas için Ingiltere ve Fransa ve Avus-

turya sefâretlerine devletleri tarafndan emir gelmi olduu
rivâyet olundu ve bu srada Paris’ten alman konferans haberleri-

ne nazaran ber-vech-i bâlâ cây-i bahs u münâza’a olan Bolgrad

Bodan’a ilâve olunacandan baka Ylan-adas ile Tuna’nn
azndaki âir cezâir ve arâzi dorudan doruya Devlet-i

aliyye’ye terk olunmas husûsunda Ingiltere ve Fransa devlet-

lerinin ittifak eyledikleri anlalp bu ise fevka’l-me’mûl Devlet-i

aliyye’ye müsâid bir karar olduuna mebnî Reid Paa’ca bir

büyük muvaffakiyet addolunmutur.

Rebî’ülâhirin on altnc pazar günü inâs hitam bulan

Fethiye nam kalyon- hümâyûnun bahre tenzili mukarrer ol-

mala huzûru lâzm gelen zevât dâvet olunmular idi ve mukad-
demâ bu misillû gemi resimlerinde bi’l-cümle mecâlis âzâs ve

âmedî hülefâsma varnca bi’l-cümle rüteb-i kalemiyye ashâb
dâvet oluna gelmi iken bir vakittenberi rütbelerin mebzûliyeti

hasebiyle ashâb- resmin tekessürüne mebnî Âli Paa’nm sadâ-

retinde rütbe-i ûlâ snf- evvelinden ve sudûr-i izâm ile bâz
stanbul pâyelilerinden aas iskat olunmu idüünden bu
def’a dahi o usûle riâyet olunmu idi.

ite bu raddede med’û olan zevât Tersâne-i âmire’de te-

cemmu’ ederek terîf-i hümâyûna intizâr olunurken Fethiye

kalyon- hümâyunu kendi kendiye yerinden hareket ederek sâ-

limen rûy-i deryâya inivermi ve fakat birkaç kii mecrûh olup

birkaç kii dahi telef olarak gemiye kurban oldular.

Çünki ötedenberi kalyonlarn en üst kat havuzda yaplmayp
deryâya indirildikten sonra inâ ve ikmâl oluna-gelmi iken Fet-

hiye’nin tâ üst kat dahi yaplp ar basmala ve evvelce ber-

mu’tad küçük desteklerden bâzlar alndkta büyük desteklerden
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dahi birisi krlmala kalyona ârz olan bir hareket-i hafife âir
destekleri dahi krp deryâya inivermitir.

stanbul kads olan Tekfürda müftisi-zâde Efendi ise

buralardan bî-haber olmala zihnince kalyonu meleklerin indir-

mi olmasna karar vermi ve bunu yanndaki ba’z- zevâta söy-

lemi. Ba’z- zurefâ dahi “
Evet bu kalyonu melekler indirmi olmak

muhtemeldir
,
fakat iin içine eytan dahi karm olmaldr ki birkaç

kiinin telefine sebeb oldu” demi. Bu hilâlde Kbrs ceziresinde

cebhâneye sâika isabet etmekle ba’z- kesânm telef olduu istih-

bâr olundu.

Krm muhârebesi bize büyük bir ibret olup da kendimize
çeki düzen vermek lâzm gelirken bir garib sefâhat kaplar açld.
Ötedenberi harem-i hümâyun kadnlar bir yere çkp gezmez
iken ol vakittenberi arabalar ile her yere gider oldular. Diledikleri

gibi sefâhat eder oldular. Hele manzûre-i hümâyun olan Serfi-

râz Kadn pek ziyâde arp tard. Etvâr u harekât nâmusa
dokunur raddelere vard. Tahsîsât- hümâyûn masârif-i rûz-

merreye mukabil gelmediinden akdemce mâhiye yirmi bin

keseye iblâ olundu. Hâlbuki Serfirâz Hanndn bir sene zar-

fnda ettii borç yüz yirmi bin keseye bâli olmu idi. Bu cihetle

sarây- hümâyunun emr-i idâresi mümkün olmyacak bir merte-

beye vâsl oldu. Sultan Mahmud merhûmun zamannda Sarây-
hümâyun’un bi’l-cümle masârifi hiç bir vakitte bin keseyi tecâ-

vüz etmez iken andan sonra refte refte terakki bularak ber-vech-i

bâlâ yirmi bin keseye iblâ olunduu hâlde Sarây- hümâyûn’un
düyunu günden güne bir sûret-i fevkalâdede tezâyüd etmekte idi.

Hazîne-i hassa nâzr ve dâmâd- ehriyârî olan Reid Paa-
zâde Ali Galib Paa bu esnâda Hazîne-i hassa’nm sekiz yüz bu
kadar bin kese düyûnu olduu beyâniyle bir çâresine bakl-
masn hâk-i pây-i âhâneye arz u ihtâr ettikte

“
çinden idare

olunsun. Olur biter yoliyle gidilsin” deyu cevâb- âli sâdr olman
Ali Galib Paa muztarib ve mütehayyir kalarak bu babda pederi
Reid Paa’ya mürâca’at ettikten baka gençlii hasebiyle una
buna Hazîne-i hassa’nn ahvâlinden bahs ederdi. Hâlbuki Hazî-
ne-i hassa nezâreti tarafndan mürâca’at ötedenberi ancak do-
rudan doruya Sarây- hümâyun’a olup Bâbâli’ye mürâca’at
hilâf- mereb-i sâf- ehriyârî idi. Hele Hazîne-i hassa’nm ahvâ-
linden hâricde bahs olunmas bütün bütün muhâlif-i tab’- hü-
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mâyun idi. Binâen-alâ-zâlik rebi’ülâhirin yirmi sekizinci peren-
be günü Mâliye nazr Muhtar Paa azl ile yerine Ticâret nâzr
bulunan Safvetî Paa Mâliye nâzr ve Ali Galib Paa Meclis-i

âlî-i Tanzimat âzâlma me’mûr edilerek yerine Muhtar Paa
Hâzine-i hassa nâzn ve Meclis-i Tanzimat âzâsmdan Hekim
smail Paa Ticâret nâzn oldu.

Birkaç senelerdenberi memâlik-i mahrûsede tedâvül eden
nemçe mangrlarndan memlekete külli zarar olup ale’l-husûs

bu esnâda bank tekili tekarrür eder gibi olduundan mecidiye
altun yüz yirmi beten def’aten yüz on üçe tenezzül ettii srada
nemçe mangrlar yar yarya meselâ on paral be paraya
iniverdi. Nâsa külli mazarrat verdi ve sebeb-i aslîsi lede’t-ta-

harri merhum ekib Paa Avusturya tercümanlarnn istid’âs

üzerine tahrir ettirmi olduu tezkire-i sâmiyye ile ruhsat vermi
olduu meydana çkmala halk ann hakknda merhum yerine

mahrum ekib Paa demee baladlar. Bank maddesi dahi
vükelây-i sâlife zamannda tekarrür eylemi ise de Reid Paa
ba’z cihetlerine ilimekle henüz mevki’ -i bahs ü müzâkerede
idi. Bu esnâda iki mes’ele mevzu’- bahs ü müzâkere idi. Biri

bir banka yaplp da muâmelât- sarrâfiyyemizin slâh maddesi
idi ki ürûtu vükelây-i sâbka zamannda karar derecesine gel-

mi iken tebeddül vuku’a gelip Reid Paa ise bunun ba’z- ü-
rûtuna ilimekle ta’dili husûsu müzâkere olunmakta idi. Dieri
demiryollar yaplmak tasavvurât idi ki ekser-i mecâliste mevzû’-
bahs idi. Franszca route yol ve banqueroute 1 müflis ma’nasma ol-

mala Kbrsl Mehmed Paa bu kerre bir lâtife söylemi idi.

öyle ki “banque route banque route diye diye Devlet banqueroute

olmasn” demi idi.

Vükelây- sâbka zamannda yaplm olan fena ilerden biri

dahi bu kerre meydana çkan Salâhuddin câmi’-i erîfi’nin kilise-

ye kalbi mes’elesi idi. öyle ki akdemce franszlara Kuds-i
erif’de bir kilise binâs için ruhsat verilip ancak yerinin intihâb
kalm idi. Franszlar Salâhuddin câmi’ini isteyip ve gûyâ ki

orasn bir arsa-i hâliye olmak üzere ifâde edip keyfiyet Kudüs
mutasarrf Kâmil Paa’dan isti’lâm olunmu idi. Kâmil Paa

1 Metinde jjj jpL eklindedir.
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ise Dersaâdet’de iken Fransz elçisi vâstasiyle Rumeli beyler-

beyilii pâyesi alp bütün bütün franszlu olarak Kudüs’e git-

mi idi. Binâen-aleyh isti’lâm- mezkûra cevâben gûyâ oras hâli-

yeten hâliye mezbelelik olduundan kilise inâsnda mahzûru
yoktur deyu inhâ eylemesi üzerine arz tezkiresi dahi ana

göre uydurularak irâdesi bi’t-tahsil fermân- âlî tahririnde

Divân kalemi tereddüd ve tasallûb sûreti göstermi ise de ister

istemez yazdrlarak Fransz elçisine verilmitir. Mezbelelik

dedikleri mahall-i mübârek ise mehur Yusuf Salâhuddin’in

ina-kerdesi olan câmi’-i erif olup minâre ve eâ’ir-i sâiresi

mevcud ve evkaf mürettep ve muntazam ve mütevellisi meydan-
da idi. Hattâ Kuds-i erif’te âfi’î müftisi ve Harem-i erif

eyhi ve ulemâ ve müderrisin ve sâdât ve erâf ve Mescid-i aksâ

Sahratullah- uzmâ e’imme ve hutebâs ve âir hademesi ve
turuk- aliyye meâyihi taraflarndan buna dâir atabe-i ulyây-i

hazret-i hilâfet-penâhîye bir kt’a arabiyyü’l-ibâre mahzar gel-

miti ki tercemesi zîrde îrâd olunur 1
.

çf «ûl

Ya Rab ihsan buyurduun mekârim üzerine sana hamd ve inayet

eylediin ni’am u merâhim üzerine ükr eyleriz U ol ni’arm- celîlenin

eceli ü esenni ve e’anm u âlâs veli-ni’metimiz olan Devlet-i aliyye’nin te’-

yidi ve saltanat- seniyye-i âhânenin devamdr. Âlemde eâir-i dîn-i

slâm kaa’im ve pâydar ve büyûtullah olan cevâmi’ ve mesâcid-i müsli-

mîn muntazam ve ber-karâr oldukça bu Devlet-i aliyye inâyet-i rabbâniyye

ile mahfuz ve masun olsun âmin Allahümme âmin. Ba’de-zâ dâ’iyân ve

bendegân- Devlet-i aliyye’den olup Beytullah- mukaddes-i erifin ahâ-

lisi ve ma’bed-i tâhir-i münîfin sekenesi olan ulemâ.ve müderrisin ve hutebâ

ve e’imme ve sâdât- erâf ve hademe-i mesâcid ve fukarâ ve muhâcirin

ale’l-umum atebe-i aliyye-i mülûkâneye bu veçhile arz--hâl ederler ki mer-

hum ve mafurün-leh fâtih-i mülk Salâhuddiriin Kuds-i erifte ve mahal-

leri Bâb- Hutta’da Bâb- Meryem kurbünde kâin câmi ’ ve medresesinin

binâs ka’im ve mevcûd ve tevliyet ve nezâreti Ebullûtf Cârullah Efendi
evlâdna merût olarak bunlar Melik Salâhuddiriin zamân- fethinden tâ

1 Bu mahzar tercümesi mavi bir kâda yazl olarak deftere yap-
trlmtr.
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bu vakta dek ced be-cedyedlerinde olan evâmir-i aliyye ve senedât- er’iyye

ile vakflarnda mutasarrf olduklar hâlde bu kene ol câmi’ ve medresenin

latin taifesine teslim olunmasna dâirfermân-i âlî sâdr olmu ve man-
tuk- erifi mukaddemâ lâtin taifesi yedinde olan kilise mahâlle-i Bâb-
Hutta’da Bâb- Meryem kurbünde arsa olup kable’l-feth lâtin kilisesi

iken el-hâletü hâzihi arsa olarak eser-i binâ mevcûd ise dedarâb olduu
hâlde metrûk olduuna ve kimsenin tasarrufunda olmadna ve akdemce

olunan isti’lâm üzerine bunu musaddk cevâb dahi gelmi idüüne binâ

olunmu ve franszlara teslim klnmtr. Hâlbuki franszlar an bu veç-

hile inha edip istdlâmm cevâb dahi kimsenin haberi olmakszn gizlice

anlarn dil-hâhlan üzere olarak hakikat-i hâl bu minvâl üzere deildir.

Belki mezkûr câmi’ ve medresenin binâs mevcud ve mihrâb- kebîri ve

kaplar ve kaplarnn üzerinde kilid ve âir âlât- hadîdiyyesi olup anah-

tarlar dahi bu dne dek bendegân- Devlet-i aliyye’ nizin ellerindedir ve

an merhum Melik Salâhuddin Kuds-i.erif’i feth ettiinde bendegân-

Devlet-i aliyye’den olan Cârullah Ebullûtf Efendi evlâdnn ecdâd-

ecdadna vakf eylemi olmasiyle evkafna anlar mutasarrf olup imamet

ve tedris ve cibâyet ve bevvâblk gibi vezâif-i eâir-i erîfesi dahi Kudüs-i

erif ahâlisinden nice ulemâ ve meâyih ve erâf ve vücûh-i belde uhde-

lerinde olarak anlar dahi ced be-ced mutasarrflardr. Bu sûretle câmi’-i

erîf-i mezkûr li-rzâ’illah mescid olarak Melik Salâhuddin’ in vakf

eyledii vech üzere bu vaktimize dek kaa’im olmutur. Fakat Msr
vâlisi diyâr- kudsiyyeyi istilâ ettiinde asâkirini iskân için kla binâ-

sna üru ’ edip binâ kalfas ise katolik olmala ol medreseyi ve câmi’-i

erifin ba’z duvarlarn hedm ile talarn alp kla binâ etmi idi.

Vaktaki elli sekiz senesinde Devlet-i aliyye-i osmaniyye asâkiri terif
etti ise de ol vakit Kudüs-i erif mutasarrf dahi Mehmed Tayyar Paa
olmala keyfiyet kendüye arz olunup Tayyar Paa dahi ber-vech-i meruh
merkum binâ kalfasnn medrese ile câmi’-i erîf-i mezkûrun ba’z du-

varlarn hedm eylemi olduunu tahkik edicek ba’de’l-kef vuku’- hâli

inhâ ve câmi’-i erîf-i mezkûrun JUJ üsl f. münhedim

olan duvarlarnn hâlet-i âlâsna ircâ ’ ve lâdesini avâtf- aliyye-i mülû-

kaneden istirhâm etmi ve ol vakit Tayyar Paa’nn bu istirhâm rehîn-i

hayyiz-i kabul olarak icrây-i icâb zmnnda irâde-i seniyye sâdr
olmala o dahi ta’mir ederek evvelki vaf ü hâline iâde edip hattâ hazîne-i

âmireden câmi’-i mezkûrun bu ta’mirine sarf ettii seksen dört bin küsur

kuruun defterini takdim eylemi ve defter-i mezkûr ol vakit câmi’-i

mezkûrun masraf olmak üzere kabûl buyurulmu idi ve kezâlik Tayyar
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Paa nedrese-i mezkûrenin ahcar u âlât ve kerestelii mevcûd olduu
ifadesiyle sadât- rufâ'iyyeye tekye olmak üzere i’ddeten binâsn dahi is-

lihan edip ol vakit medrese-i mezkûrenin dahi rufâdi dergâh olmak üzere
ta miri için elli dokuz tarihinde fermân- âlî sâdr olmu idi ve imdi
mezkur fermanlarn kaydlarnn ve câmi' -i mezkûrun defter-i mesârifâ-
tnn ihrâc olunmasna ve kezâlik câmi'-i mezkûr ebvâb ve mikrâb ile

kaa imü l-bina md yoksa anlarn hilâf- vâki' inha ettikleri gibi harab
asa mdr burasnn kef ü tahkikine irâde-i seniyye taalluk eyledii
surette hakikat-i hal nezd-i Devlet-i aliyye’de zahir olur ve bu veçhile

tahkik buyurulduu sûrette hââ sümme hââ ki Devlet-i aliyye

h lAa
d'

buralarn fatihi olan Melik Salâhuddiriin câmi’

ve medresesini kilise yapmak üzere frarszlara yâhud hristiyanlardan
dier tâifeye teslim eyleye. fira Cenâb- vâcibü'l-vücâd Kur’ân- kerîm'de

aÜ; ,y>\ j* <üll U’l ve aS) <j \j

Ta^-I Âu£. I jpjj fi ve <juJl Jp 4X LcU 4*.^ U juj aIüj

^p çp?
1 4I j! buyurmutur ve eer câmi'-i mezkûr kable'l-feth

kilise idi denilecek olursa Âsitane-i aliyye' de dahi bunun emsâli çoktur
ve âir Memâlik-i osmaniyye'de dahi böyle kable'l-feth kilise olan nice

cevâmi ve mesâcid vardr. Fe-ma'âz-Allaha teâlâ ki salisü'l-Haremeyni'-

erifeyn ve evvelü l-kbleteyn olan Beytullah- mukaddes’de Melik Sa-
lâhuddin in Allah için mescid etmi olduu câmi' ile medresesi idüi
tahakkuk eyledikte Devlet-i aliyye bunlarn kiliseye tahviline râz olur
mu. Mezkûr câmi ve medresenin Fransalu'ya teslimi hâdisesi vuku'un-
da sükkân- Beyt-i mukaddes olan bendegân- Devtet-i aliyye ve kebîr
ü sagîr ve vazî ’ ü fakir bunlarn bu '

veçhile teslimini istima ' eden ‘

kâffi-i müslimîn dûçar- gam- edîd ve giriftâr- keder-i mezîd olup
cümle ehl- islamn kalbleri münkesir olmala el-hâleiü hâzihi tekvâ
üzerine müesses olan Beytullah- mukaddes'e ihtirâmen vâkf- merhûm
Melik Salahuddin in urutu mûcebince yine evvelki sahihlerine vakf
olmak üzere câmi ' ve medresenin hâlet-i asliyyesine iâde buyurulmasn
Devlet-i aliyye nin avâtf- celîle ve inâyât- aliyyesinden ümid ve istirhâm
etmektedirler. Bu Devlet-i aliyye'nin mahfuz ve müeyyed olmas dahi
eltâf- ilâhiyyeden mes’ûl ve mutazarra'dr âmin allahumme âmin.

Fi cumâdelâhre sene y$

Yine bu husûsa dâir Kuds-i erîf’te Ebullûtf evlâd
tarafndan Beylikçi-i divân- hümâyun Afif Beyefendi’ye arabiy-
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yül ibâre 1 bir mektub gelmekle ann dahi tercümesi zîrde
ityân olunur 2

.

Ma’lûm-i devletleri olduu üzere Kuds-i erifde mahâlle-i Bâb-
Hutta’da Bâb- Meryem aleyhisselâm kurbünde kâin fâtih-i merhûm
ve mafurün-leh cenab- Melik Salahudd n'in bnâs kcum ve mevcûd
olan cami’ ve medresesinin tevliyet ve nezâret ve vazife-i tedrisi Melik
Salâhuddin’in Kuds-i erifi feth eyledii vakitten tâ bu âne dek bâ-

evâmir-i pâdiâhî ve bâ-senedât- er’iyye Cârullah Ebullûtf evlâdnn
ced be-ced tasarruflarnda olduu hâlde bu def’a mezkûr câmi’ ve med-
resenin latin taifesine teslimine dâirfermân- âlî sâdr olmu ve mantuk-
efi mukaddema latin taifesiyedinde olan kilise Bâb- Meryem kurbünde
arsa olup ve halbuki kable’l-feth anlarnyedinde kilise iken el’an arsa kalp
eser-i bina mevcûd ise de harâb ve metrûk olarak kimsenin tasarrufunda
olmadna ve akdemce olunan isti’lâm üzerine bunu musaddk cevab dahi
gelmi olmasna mebnî olup ber-mûcib-ifermân- âli anlara teslimklnm-
tr. Hâlbuki efendimfransalu tâifesi bunu inhâ edip isti’lâmn cevab dahi
kimsenin Um ü haberi olmakszn gizlice anlarn istedikleri gibi olmu-
tur. Toksa hakikat-i hal bu minval üzere olmayp bJ.ki mezkûr medrese
ile cami in binas mevcûd ve büyük mihrâb ve ebvâb ve kaplarnn üze-
rinde kilid ve âir âlât- hadidîyyesi olup miftahlan dahi bu âna dek kul-

larnzn ellerinde olarak merhûm cenâb- Melik Salâhuddin Kuds-i
erifi feth ettii vakit bendeleriniz evlad- Ebillûtf’un ecdâd- ecdâd
üzerine vakf etmekle anlar tevliyet ve nezâret ve vazife-i tedrisinde muta-
sarrf olup imamet ve müezzinlik gibi vezâif-i eâ’ir-i erîfe-i sâiresi dahi
Kuds-i erif ahalisinden nice ulema ve meâyih ve erâf ve vücûh-i belde

üzerinde olarak anlar dahi ced be-ced mutasarrflardr. Elhâsl câmi’-i

mezkur bu vakte dek Melik Salâhuddin’in vakf ettii vech üzere yine
mescid bulunmutur . Fakat Msr vâlisi diyar- kudsiyye’yi istilâ ettiinde
bir kla binasna üru edip ol vakit kalfa katolik tâifesinden olmala med-
rese ile câmi’-i erifin ba’z duvarlarn hedm ve talarn ahz ederek kla
bina eylemi idi. Vaktaki asakir-i Devlet- i aliyye Kuds-i erif’e geldiler

ise ol vakit elli sekiz senesinde Kuds-i erif vâlisi bulunan merhum Mehmed
Tayyar Paaya keyfiyet arz olunup o dahi câmi’-i erîf-i mezkûrun ba’z
duvarlanyle medresenin ber-vech-i merûh hedm olunmu idüini lede’t-

Metinde
.

bu kelimeden sonra, mütereken memhûr kelimeleri yazlm ve
bilâhre çizilmitir.

2 Bu tercüme mavi kâda yazl olarak deftere yaptrlmtr.
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ahkik ba de l-kef inha ve cami -i erf-i mezkûr duvarlarnn münhe-

dim olan mahallerini tamir ile (J,Uj dil l \A\p kemâkân ihyasn

avatf- Devlet-i aliyye den istirham ettiinde ol vakit bu istirhâm kabûl
buyrularak sadr olan irade-i seniyye mucebince Tayyar Paa dahi ol

veçhile ta mir edip hattâ ta*mirine hazîne-i âmireden seksen dört bin kuru
kadar para hare ve defter-i mesarijatn takdim ederek câmi’-i mezkûrun
mesârif-i binâiyyesi olmak üzere kabûl buyrulmu idi ve yine Tayyar
Paa mezkûr medresenin kifayet edecek kadar talar ve kerestelikleri

mevcud olduu ifadesiyle rvfa’ tekyesi olmak üzere iâdeten binasn dahi
inhâ ve istirhâm etmekle ol vakit elli dokuz tarihinde bu veçhile rufâh î
tekyesi olmak üzere medrese-i merhumenin tahmin için dahi fermân-
âlî sâdr olmu idi ve el-hâletü-hâzihi bu iki fermân ile câmi’-i erifin
tahmiriyyesi defterinin kaydlannn ihrâcma ve câmi’-i erîf-i mezkûr
mikrâb ve ebvâb ile kaa’imü’l-binâ mydyoksafranszlarn hilâf- vâki

’

inhâlar gibi harab arsa myd burasnn kef ve tahkikine irâde-i seniyye

sadr olduu halde hakikat-i hal Devlet-i aliyye’ye zâhir olur ve lede’t-

tahkik hââ sümme hââ ki Devlet-i aliyye & t» Ju I j U^j Kur’ân-

kerîm,’de mansûs olan Lb-I d\^ \y-JC- 'ki di Jb>-U,| jl j ve j
çke- dil jl üji J.

;
j (jr -Ü 4/I Ic'U Ud*j mü’eddâlanni bilir-

ken Salahüddin in cami ’ ve medresesini kilise yapmak üzere lâtinlere

teslim eyleye ve eer mezkûr cami’ ve medrese kable’l-feth kilise idi denilir

ise Ayasofya gibi Âsitane-i aliyye’ de dahi bunun emsâl-i kesîresi olup
sair Memalik-i osmaniyye’de ise kable’ l-feth kilise olan nice cevâmi’ ve

mesâcid vardr. Fe-ma’âz-Allahu teâlâ bunlarn kable’l-feth olan hâl-

lerine iadesine Devlet-i aliyye müsâade buyurmaz iken sâlisü’l-Ha-

remeyni’-erîfeyn ve evvelü’ l-kbleteyn olan Beytullahi’l-mukaddes’te

fatih-i milk Salahüddin’ in cami’i hakknda bunu tecviz etmiyecei
evleviyyette kalr. Kemal-i re’fet ü efkat ve diyânet-i islâmiyyeniz nezd-i
ubeydanemizde muhakkak ve meczûm olduuna mebnî câmi’ ve medrese-i
salahiyye nin lâtin taifesine teslim hâdisesi üzerine arîza-i ubûdiyyet
takdimine ictisâr eylediimiz rehin-i ilm-i devletiniz oldukta arz- hâli-

mizin südde-i seniyye-i mülukaneye takdimiyle u emkine-i mübârekede
devam- Devlet-i aliyye hakknda olan ed’iye-i hayriyyemizden hissedâr
olmanz hulus-i merhamet-i devletinizden ^ nur efendim”

.

1 Burada kâdn iki santim kadar yeri kopmutur.
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Elhâsl mezbelelik denilen yerler fâtih Salâhuddin hazretleri-

nin câmi’ ve medresesi olup minâre ve ebniye-i sâiresi mevcûd

olduu cümlenin ma’lûmu olmala bunlarn kiliseye tahviline

lede’t-teebbüs mahallindeki ehl-i slâm kan alamaa baladlar.

Ne çâre ki verilen fermânm istirdâd kabil olmad. Bundan dolay

herkes Kâmil Paa’ya lâ’net ettikleri srada vükelây-i sâbkay
dahi lâ’net ile yâd ederler idi. Anlar ise Kâmil Paa’nn inhâs

üzerine fermân- âlîyi sdâr ettirmi olduklar beyânile tebriye-i

zimmet ederek töhmeti bütün bütün Kâmil Paa üzerine brakr-
lard. Nihâyet Kâmil Paa Kudüs mutasarrflndan azl olundu

ve fî-mâ-ba’d bir ite istihdâm olunamad. Âhir-i ömrüne kadar

akrân u emsâli arasnda makdûh olarak bakyye-i ömrünü
zillet ve hakaret ile geçirdi. Arasra fransz sefâretinden kendisinin

istihdâm için tavassut olundu ise de âmmenin îtirâzndan havf

ile artk bir taraf an istihdâma cesâret edememitir. Fi’l-vâki’

Salâhuddin gibi bir büyük zâtn ahuru olsa ana riâyet mukte-

zây-i insâniyyet iken câmi’ini kiliseye tahvil ettiren hamiyet-
sizlerin istihdâm öyle dursun yüzlerine bakmak câiz olmyaca
cây-i bahs u tereddüd deildir.

Devlet’in eski satveti kalmad gibi erkânnn dahi evvelki

ân u erefleri zâil oldu. Herbiri kendisine bir melce’

bulmak üzere sefâretlerden birine dehâlet ve iltica’ eylediler

^^111 JLJ . Binâen-alâ-zâlik müdâhelât- ecne-

biyye alenî surette cereyân eder oldu. Devlet-i aliyye acna-

cak bir hâle geldi. Siyah gulâm ve cevârî yasa bu kerre te’kid

olundu. Çerâkise hakknda eerçi resmî bir yasak yok ise de

Karadeniz sevâhilinin muhâfazas için Rusyalu tarafndan der-

dest-i inâ olan vapurlar yaplp da Karadeniz’de gezmee
balar ise artk üserây-i çerâkise nakli dahi mükil olaca
anlald.

Medine-i münevvere’de Mescid-i erîf-i nebevî’nin müced-
deden ta’mirine balanlp bu srada ba’z- esâtînin mahâlleri

tebdil olunmak lâzm gelmekle bu bâbda acîb ihtilâflar zuhûra
gelmi öyle ki müftiler bir taraf ve ashâb- kulûb denilen frka bir

taraf olmu idi. Esâtîn-i me’sûrenin yerinde ibkas emrinde diye-

cek olmayup ammâ hep direklere bunun ta’mimine lüzum ol-

mad müftiler tarafndan beyân olunmu ise de ashâb- kulûb

takm “Câmi-i erifin heyeti ilm-i lâhîde kadimdir. Bir veçhile bir
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yen tayir kabûl etmez” deyu srâr ediyorlar idi. Bu frkann mey-
dana çîkmasma sebeb dahi Hasib Paa idi ki orada velî îtikad ey-
ledii kimesnelere kendi stlâhmca ashâb- gönül der idi. Kaa’ide-i
lisâna âinâ olanlar dahi ashâb- kulûb dediler. Bunlarn re’isleri
Gfrî Efendi ile Rufâ’î Efendi idi. Cifrî Efendi yalnz ehl-i kulûb-
dan yâni Hasib Paa’nm îtikadmca evliyâ-ullahtan imi. Ammâ
Rufa Efendi natuk ve cerbezeliye fâzl bir zât imi. Ötedenberi
mevâki’-i resmiyyede ibtidâ müftiler ve ba’dehû nakîbülerâf
saire tekaddüm etmek Belde-i tayyibe’nin terîfâtmdan iken
Hasib Paa orada iken ashâb- kulûb frkasna âirinden ziyâde
riâyet ede imi. Hattâ Harem-i erif’te bir oda olup orada teber-
rükât- seniyye hfz olunurdu. Bu kerre olunan inâ’atta teberrü-
kât- seniyyenin hfz için baka yer tehyi’e ve tahsis olunduun-
dan mezkûr oda dahi müceddeden ta’mir ve inâ ile bâ-berât
evlâdiyet veçhile Rufâ'î Efendi’ye verilmi idi. Müftiler ise

“
Elli

sene sonra* bu oda dahi lm-i lâhîde kadim olur. Hâlbuki Rufâ’ î Efendi
bir iyi zât ise de olu süfehâdandr. Orada iret etmee balar” deyu
bu berâtn ref’ini isterlerdi.

bu ebniye-i âliyyenin ahvâlini tahkik içün Dâr-i ûrâ
azasndan Râid Efendi me’mûren ol cânibe gönderildikte yedine
verilmi olan emir-nâme-i sâmîde dahi Bâbâli’nin cehlinden ve
dikkatsizliinden nâî terifât- mahâlliyye gözedilmeksizin
btda Cfr ve Rufâ’î Efendiler ve ba’dehû Nakîbüleraf ve ba’-
dehû müftiler ve ba’dehû âire yazlp bu veçhile ihdâs olunan
tekaddüm ve teahhur ise müftilere bâdi-i ibirâr olduu gibi
berikilere dahi bâdi-i gurur olarak .stanbul’ca kazanm olduk-
lar tekaddümü Medine-i münevverece dahi yürütmek istiyerek

tarîkasma sülük ile müftilere muhâlefet ederek
hey’et-i câmi’in kâmilen kdemine zâhib olmular ve kendilerine
birtakm tarafdar peydâ ederek ashâb- kulûb deyu meydana
çkmlar fakat ekseriyet yine müftiler tarafnda idi.

Bu msllu mesâilde müftilerin sözü mer’iyü’l-icrâ olmak
lâzmgelir ise de stanbul’da dahi Hasib Paa tikadnda ba’z-
zevat bulunduundan “

ehl-i zâhir ile ehl-i bâtn ihtilâf etmiler
”

rengi verildi. Bmâen-aleyh ie ehemmiyet verilmek lâzmgeldi
ve eyhülislâm konanda meclis-i mahsûs akd ile ie bir karar
verilmee luzum görüldü. Bu hususa dâir mahâllinden üç kt’a
mazbata gelmi idi. kisi bir me’âlde olup müftiler ile taraf-
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darlar tarafndan tanzim olunmu idi. Fakat temhirde bir yeni

tekaddüm ve teahhur dâ’iyyesi tehaddüs eylemi olduundan
iki nüsha olarak yaplp temhir olunmu idi. Dier bir kt’as
dahi ashâb- kulûb denilen frka tarafndan yaplm idi. Mer-
hum Reid Paa bu mazbatalar icâleten fakire terceme ettirdi

ve alp eyhülislâm konanda akd olunan meclise götürdü.
Bu mecliste fetvâ-emini Refik Efendi ile fukahâdan dier ba’z-
zevât dahi var idi. Gereyân eden müzâkerâtm neticesinde ikisi

ortas bir sûrete karar verildi. öyle ki vakt-i saadette olan esâtîn

me’sûr olduu gibi ashâb- kirâm zamanndaki esâtîn dahi
me’sûr itibâr olunup andan sonras derece-i me’sûriyyetten
tenzil edildi ve bu veçhile icrây-i icâb zmnnda mahâlline ya-
zld. îzâh- mes’ele zmnnda mezkûr mazbata tercümeleri
zîrde îrad olunur x

.

Gumâdelâhirenin on altnc çaranba günü mehur Rifat
Paa âzim-i râh- beka oldu. Gayet zeki ve nutku selis bir zât
idi. Fakat pek mütelevvin ve mütereddid idi. Servet ve gnas
yerinde hânesi açk kii-zâde bir hânedân- âlî-ân idi. Fakat
gayet harîs-i cah u mansp olup vakt- mansûbiyyetinde azil

korkusu ve ma’zûliyyeti zamânmda mansup olmak telâesi ile

bî-râhat idi. Et’imesi nefis ve leziz olup hattâ hâlis ve âlâ bu-
daydan ekmek çkarr bir furun ilettirir idi. Bunda çkan franca-
laya Rijat-paa francalas derler idi. Hânesinin tecemmülât ve
âir levâzmât âlâ olup bu hususta dahi âir dâirelere fâik idi.

Reid Paa merhum bir gece haremli selâmlkl olarak ann yal-
snda müsâfir oldu. Ol gece fakir dahi orada bulundum. Et’imesi
fevka’l-âde nefis ve leziz idi ve gece içerde darda yüz bu kadar
yatak yapld cümlesi âlâ idi. Gece herkesin odasnda abdest
leen ibrik ve havlu ve petemalma kadar levâzmât- leyliyye

müheyyâ idi. Elhâsl ol gece böyle bu kadar kalabal bilâ-kusûr
arladlar ve her gece sofrasnda büyük küçük bir çok müsâfir-
leri bulunup ba’zan böyle gece kalanlar dahi bulunur ve cümlesi
bilâ-taksir arlanr idi.

1 Metinde “Meselenin tafsilâtna vâkf olmak için mazbatalar ile evrak- sâ’i-

renin bulunup mutala as lazm gelir

„

cümlesi yazlm iken sonra bu cümle
çizilerek yerine ’’’zah- 1 mes’ele zmnnda mezkûr mazbata tercemeleri zîrde îrad
olunur„ denilmi ve sonuna bir kâd ilâve edildiine iâret olunmutur. Bu
kât mevcûd deildir.

Tezâkir-i Cevdet 2
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Merhum-! müârünileyhin bu kerre vefât gecesi birkaç
zât ile birlikte Fuad Paa’nn yannda bulunduk. Cem’iyyet-i
vükelâ için böyle bir zâtn eksik olduuna Fuad Paa teessüf
eder oldukta dedim ki Bence bunun en te’essüf edecek ciheti böyle bir

açk hanenin kapanmasdr ki fî-mâ-ba’d açlmamak üzere kapand.
Vâki a olu.' Rauf Beyefendi pederinin makamna kaa’im olur. Lâkin
böyle bir dâireyi idâre edemez, firâ bundan sonra zamâne böyle eylere
müsâ’ade etmiyecektir ve stanbul’da mevcud olan açk hâneler hep böyle
açlmamak üzere kapansa gerektir. te benim stanbul’ca en ziyâde
teessüf ettiim keyfiyet budur”

.

Fuad Paa bu sözümü takdir etti.

Ba’dehû arasra bunu söylerdi ve fi’l-vâki’ dediimiz gibi oldu.
Fuad Paa’nn vefâtmda yine Âli ve Msrl Mustafa ve Kâmil
Paalar m dâireleri küâde idi. Andan sonra anlar dahi kapand
ve stanbul da böyle hânedan evleri kalmad. Sanki stanbul bir
güzel baçç olup bu dâireler dahi ann güzel çiçekleri idi. Bu
çiçekler bad- hazan ile soldu. stanbul güz mevsiminde yalnz
yeillikten ibaret bir çayr gibi oldu. Elhâsl Rifat Paa’nm ter-
ceme-i hâli mufassalan tarihe kayd olunmaa âyândr. Olu
Rauf Beyefendi’ye mürâca’at ile ikmâli himmet-i bergüzîde-i
fâzlânelerine menuttur.

Gelecek mevsim-i baharda musammem olan sûr-i hümâ-
yunda ber-mu tad vüzeranm hedaya takdim etmeleri lâzm gelip
halbuki vüzerâda evvelki iktidâr olmad gibi nezd-i sarrâfânda
dahi itibarlar kalmadndan bir haylisinin rezâlet göster-
meleri melhuz ve cümlesi muztarib iken ayn- kerâmet kabilin-
den olarak bu kerre hedâyâ takdimi resmi taraf- pâdiâhîden
afv olunmala vüzerâ münbasit olmulardr.

Bu esnâda Hazine kethüdas Mehmed Bey emânât- müte-
berrike üzerindeki mücevherat ahz ü sirkat etmi ve bütün
bütün zmi gayb etmek üzere emânât sarây- hümâyundaki
kuyuya ve ba zlarm Saray-burnu’ndan akdya atm deyu
ehl-i slâm arasnda her tarafta bir kil ü kaal zuhûra geldi. Rum-
lar beyninde dahi hazret-i Yahya’nn bann tas ki murassa’
olarak Hazme de mahfuz imi bu kerre zâyi’ olmu ve Kostantin’in
Fâtih’e tevdi’ olunan seyfi ki emâre-i zabt u rabt- stanbul imi
o dahi izâ’a edilmi gibi sözler söylenir oldu. Bu havâdis herkese
bâ is-i endîe ve hattâ Zat- âhâne’ye dahi bâdi-i telâe oldu.
Binâen-aleyh cumâde’s-sâniyenin on dokuzuncu günü Mehmed
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Bey hâilesinden kaldrlp Saray- hümâyun’da habs edildi ve

kâffe-i vüzerâ Topkap-Saray’na dâvet ve ihzâr olunarak emâ-

nât- müteberrike ziyâret ettirildi. Emânâttan hiçbir eyin

zâyi’ olmad görüldü. Fakat Mehmed Bey Sultan Murad’n
inâ-kerdesi olan câmi’-i erifi kaldrm ve surre ile gelen ip ve

örtü gibi ba’z- zevâ’idi bohçalar ile kuyuya ve denize atm
olduu anlald. Ne çâre ki beyne’n-nâs pek fenâ sûrette erâcîfm

tekevvününe sebeb oldu. Meer iin srr u hikmeti bu imi ki

Hazîne kethüdas ötedenberi Enderun aalarnn eskilerinden

intihab ve ta’yin oluna-gelmi iken Mehmed Bey usûl-i atîkaya

muhâlif olarak hâricden getirilip Hazîne kethüdas nasb ile

anlarn üzerine âmir olcak aalarn güçlerine gittikten baka
Mehmed Bey hod-re’y ve hod-pesend bir adam olup aalar ise

eski görüp bildiklerinden ayrlmaz bir cemâ’at olmalariyle Meh-
med Bey’in âdet-i kadîmelerine muhâlif etvâr u girdârmdan

nâ-honud olduklar hâlde Mehmed Bey Hazîne-i hümâyûn’u
tathîr etmek üzere birtakm, zevâidi def’ etmek kaydna düerek

“Her sene surre ile gelen örtü ve anlarn bez sarglan gibi eyler birikip

kalyor bunlar ne yapmal” deyu saray hâcelerinin birinden lede’s-

suâl o dahi
“
Kuyuya yâhud denize attmal” demi. Mehmed Bey

dahi bunlarn ba’zsm kuyuya ve ba’zsn denize atvermi 1
.

te bunun üzerine saray aalar ann aleyhine kyâm ile taraf

taraf güft ü gûya bâdî ve böyle çirkin havâdisin zuhûruna mü’-

eddî olmular. Binâen-aleyh recebin ikinci cumartesi günü Meh-
med Bey müebbeden kaPe-bend olmak üzere vapur- mahsûs

ile Kbrs’a gönderildi. Âlemde rahat ister isen “âdet etme âdete

muhalefet etme” deyu söylenen sözün srr u hikmeti bu bâbda
dahi zâhir oldu.

Girid’de mürted olan ve olmakta bulunanlar haklarnda

eerçi tebdil-i mekân ettirilmek usûl ittihaz olunmu ise de

bunun arkas ileyip kîl ü kaal dahi tekessür eylediinden bu
bâbda ittihâz lâzm olan usûlün istifsârma dâir Girid vâlisi

Veli Paa’dan vârid olan tahrîrât ibu mâh- recebin on beinci

perenbe günü krâat olundukta ma’hud slahât fermânma nakl-i

kelâm olunmala eyhülislâm Ârif Efendi “Mes'ele-i er’iyye asla

1 Bu cümleden sonra haiye olarak “ve bu srada Sultan Câmii'ni dahi

kaldrmf ,
ibaresi yazlm ise de sonra çizilmitir.
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tagayyür etmedi. Yine te’hir ceza kabîlindenâir. Yalnz mukaddema
mühtedîlerin irtidâd için iken imdi ta’mim olundu. Bunun nazar- er’de

fark yoktur

”

demekle Sadrâzam Reid Paa “Nazar- er’de bun-

larn farkyok imi. Bununla an-asl islâmdan olanlarn irtidâdna dahi

bir kap açlm olduunda dahi übhe var mdr ve bu makule eyler bu

fermandan sonra zuhûr etmiyor mu” demi bunun üzerine Kbrsl
Mehmed Paa “farûret olduundan nâî bu yola mecbûriyyet hâsl
oldu” deyicek Reid Paa “Sizin indinizdeki zaruret benim indimde

müsellem deildir” demein Kbrsl Mehmed Paa tekrar kelâma
ââz ile “Düvel-i Avrupa ol vakit bize eer siz bu suver-i ma'rûzeyi ken-

diliinizden icra etmez iseniz sonra konferansta müzâkere olunur ve ahde

idhâl klnur demiler idi” dedikte Reid Paa “Burada süferâ ile akd
olunan meclisler konferans deil miydi ve sonra ahde girmedi mi. Hem
de dört kiinin zarûret var demesiyle bu makûle umûr- mu'azzama yürür
mü. Böyle eylerde erâf- kavm bulunup da vâkf- hâl olmak lâzm-
gelirdi

”

demekle mübâhaseye ârz olan harâreti def’ için Msrl
Kâmil Paa “

Efendim , RifatPaa’nn bu babda bir sözü vardr ki eer
yaptmz eyler iyi ise ma’zûlîni de çaralm ki anlar da hissedâr- me-
serret olsunlar ve eerfena ise anlar da bu fenalktan hisse-mend etmeli

deil miyiz der idi. Lâkin bu hususlarda hatâ oldu. Her ne ise yine hep

ümidimiz efendimizdendir. Yine icrââtnda hadz- mertebe ta’dil olursa

sizden olur” deyu Reid Paa’y yumuatmtr.
Bu srada Fuad Paa ba’z- mertebe cevab sadedinde olmu

ise de nihayet aciz kalm ve bu mecliste Âli Paa bulunmadn-
dan atlan itiraz talarna hep Fuad Paa hedef olarak pek
ziyâde sklm ve fena sûrette bozulmutur. Reid Paa yine
kelâma ââz ile “Bir sene akdem Viyana’daki konferansta dahi hris-

tiyan imtiyâzât sözü var idi ammâ yalnz imtiyâzât- mezhebiyye idi.

Sonraki kararda bir de imtiyâzât- politikyye çkt. te bu fenalklar
hep bu lâfzdan zuhûr etmedi mi Fuad Paa

”

dedikte Fuad Paa
“Evet andan oldu. Ancak dört esas düvel-i Avrupa kendi miyânelerinde

kararlatrrlar idi” demekle Reid Paa “Ya ben anlara bu hakk da
vermem ki bize dâir olan eyi hiç bize sormadan kararlatralar” demi
ve Fuad Paa “Anlar bize eer siz buna rza göstermez iseniz biz kendi

kendimize akd- sulh eyleriz” dedikte dahi Reid Paa “Yok cengi be-

raber açtk sulhü de beraber etmek ahde rabt olunmu idi. Bunu demeleri

hilâf- ahd olur” deyu cevab vermi ve Fuad Paa dahi sükût
etmitir. Maamafih yine mebhûsün-anh olan mes’elenin istik-



TEZÂKR- CEVDET 21

lâl-i saltanat ihlâl etmemi olduunu nâzikâne ve hakîmâne

isbât için “Avrupa’ca dahi ba’z devletler katoliklik ve Protestanlk gibi

umûr- mezhebiyye iddiâlariyle dier devletler teba’alarmn hukuk-

mezhebiyyelerine kartklar ve buyolda söz söyledikleri vardr” dedikte

Giridli Mustafa Paa “Evet ammâ anlar ahd altnda deildir. Bizfer-

manlyz- Ahd ile balyz. Cebren yaptrdrlar” deyu mukabele
eylemitir.

Âli Paa pek ziyâde istibdâda mâil olduundan bu misillû

müzâkeratta ma’zûlîni bulundurmak istemezdi. Hattâ mebâdi-i

muhârebede üç yüz kiiden mürekkep olarak meclis-i umûmîler
akd olunmasna îtirâz eylerdi. Öyle üç yüz kiiden mürekkep
meclis-i umûmî akdi münâsib olmasa bile böyle umûr- mu’az-

zamada erâf- kavimden kimesne ile müzâkereye tenezzül

etmiyerek üç be kii ile hod be-hod böyle hukuk- milletten

olan mevadd- cesîmeye karar vermek dahi pek yolsuz ve bü-

yük cesâret idi. Sonunda böyle îtirâzâta hedef olarak hacâlet

çekmeleri umûr- tabi’iyyedendir.

Âli Paa bu def’aki sadâretinden henüz azl olunmam
iken bir gece meclisinde bulundum. Böyle kalabalk meclis-i

umûmî akdini cerh srasnda “Cenâb- Hak bu millet ve memleketin

saâdet-i hâlini be alt kiiye tevdi ’ etmi. Anlar hail ü akd- umûr-
devlet edivermelidir” dedikte fakir bu mertebe istibdâd sevmedi-

imden sükût ettim. Sükûtumdan hilâf re’yde bulunduumu
anlad. Ta’abbüs eyledi. Fuad Paa ann kadar istibdâda mâil

deil idi. Lâkin bu misillû hususlarda çâresiz ana mümâât
eylerdi.

Receb-i muazzamn yirmi birinci çaranba günü Sâmi
Paa’ya Maârif-i umûmiyye nezâreti ve Meclis-i vâlâ âzâsmdan
evket Beyefendi’ye rütbe-i vezâretle Meclis-i Tanzimat âzâl
ve De’âvî nâzn Ömer Cemal Efendi’yi Meclis-i vâlâ âzâl
ve Vefik Efendi’ye De’âvî nezâreti ve Meclis-i vâlâ âzâsmdan
Mümtaz Efendi’ye rütbe-i bâlâ ve uhde-i âcizîye Meclis-i Tan-
zimat âzâl tevcih buyuruldu.

Ol vakte kadar Meclis-i âlî-i Tanzimat âzâl vükelâ ma’-

zullerine ve dier ba’z- vüzerâ ve sudûra mahsûs ve münhasr
iken fakir Mekke-i mükerreme pâyesinde bulunduum hâlde

bu me’muriyyet-i mûcebü’l-mefharete âyan görülüüm Reid
Paa hazretlerinin eser-i lûtf u inâyeti ise de Sultan Abdülmecid
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Han hazretlerinin ba z- esbâbdan dolay hakk- âcizîde derkâr
olan teveccüh-i mahsûsu olmasa bunu mevki’-i icrâya getirmek
kaabil deil idi. Hattâ merhum Reid Paa ifâhen bu tevcihât
kendilerinden istizan ederken fakirin dahi Meclis-i Tanzimat
âzâlna ta’yinimi tezkâr ettikte “Kâki hep böyle ehliyetli zâtlar
intihâb etseniz” deyu buyurmutur; fcJLl Jil

J**- .

Meclis-i Tanzimat odas dâire-i hümâyunda bir odadr ki
mukaddemi buras Meclis-i maârif odas iken Meclis-i âlî-i

Tanzimat’n tekilinde Meclis-i maârif baka mahalle kaldr-
larak buras Meclis-i Tanzimat odas ittihâz olunmu idi. Fakir
müderrisinden olduum hâlde Meclis-i maârif âzâlna me’mur
olduumda Terîfâtî efendi bu odaya getirmi idi. Fakat ol vakit
Meclis’ te binisiz oturamaz idik. Bu cihetle yazn scaktan epeyce
zahmet çekerdik. Bu kerre Mekke-i mükerreme pâyelülerinden
bulunduum halde Meclis-i âlî-i Tanzimat âzâliyle yine bu
odaya gelip eski yerime oturdum. Fakat binileri çkarmak âdet
olduundan hemen binii çkarp ve hafifçe oturup ie mübâeret
eyledim ve ol gün zamann bizi bir sâdelik yoluna götürmekte
olduunu pek güzel anladm.

.

Mâh- merkumun yirmi dördüncü cumartesi günü dahi
Reid Paa-zade Ahmed Celâl Bey uhdesine rütbe-i vezâretle
Meclis-i Tanzimat âzâl ve birâderi Sâlih Bey uhdesine rütbe-i
bâlâ tevcih buyuruldu. Meclis-i Tanzimat re’îsi Kbrsl Mehmed
Paa nn bu vukuât Terifatc’dan örenmesi kendisine gayet
giran gelerek hm-i icrada hiddetinden sararp solard. Reid
Paa nm maksad dahi an bu veçhile üzmek idi. âbanm ikinci
cumartesi günü ngiltere donanmas Dersaâdet pî-gâhmdan
fekk-i lenger edip gitti.

Hilâl-i ramazân- erifte Reid Paa Âli Paa’y Hâriciye ne-
zâretine getirmek emelinde iken kendisinin olu ve dâmâd- ehri-
yârî Âli Galib Paa taraf- âhâneden tercih buyurularak Hâriciye
nezâretine getirilmitir. Ol vakit ise Âli ve Fuad Paa’lardan baka
Hâriciye nezâretine âyan zevât yok idi ve Ali Galib Paa’nm
tecrübe ve melekesi bu makamn idâresine kâfî deil idi. Binâ-
en-aleyh umûr- hâriciyye ilerinin arl kâmilen pederinin
üzerinde idi.

Zilka’dede icrâ buyurulan sûr- hümâyunun tafsilât bi’t-tahkik
sebt-i cerde-i vekayi klnmak himmet-i behiyye-i fâzlânelerine
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mufavvezdir. Fakat bir iki fkra-i icmâliyye bervech-i âti beyân olu-

nacaktr. öyle ki akdemce bedi’ cem’iyyeti bir mikdar masrafla

geçitirilip ancak kadnlarn mukaddem ve muahhar etmi olduk-

lar deynlerinin mikdâr üç yüz bin keseye bâli olduu ma’a’t-te’-

essüfiitilmekte idi ve bu kerre on iki gün mümted olan sûr- hü-

mâyun sahîhen fevka’l-âde olup ammâ mikdâr- mesârif dahi

hadd-i ihsâdan hâricdir. Edhem Paa’mn sultam için yaplan

velîme cem’iyyeti eerçi hafifçe tutuldiyse de yine zarûrî mesârif-i

külliyyeye muhtâc olarak borç üstüne borç edilmektedir. Muah-
haren dier sultanlarn dahi velîme cem’iyyetleri icrâ olunmak

üzere bulunduundan Hazîne-i hassa’nm düyûnu ap taaca
cihetle ale’l-umûm ma’âdinin maktû’en frenklere ilzamiyle

buna karlk tedâriki tasavvur ve tezekkür olunmakta idi;

aI j Aj-ül 1^.

Bir ma’den-i ma’lûmu hudûd- muayyenesiyle bir ahsa
yâhud irkete ihâle ve ilzâm etmek bir emr-i ma’kûl olarak her

yerde cârî olan muâmelât- âdiyyedendir. Ammâ ale’l-umûm

Memâlik-i mahrûse’de bulunan ma’âdini bu resimden olarak

irket-i ecnebiyyeye maktû’en ilzâm etmek memleketin bir his-

se-i âyi’asm satmak gibi nâ-ma’kûl ve nâ-merû’ bir keyfiyet

olduuna mebnî bundan dolay Reid Paa’y sevenler dahi

kendisine gyâben îtirâz eder oldular.

Bosna eyâletinde mültezimlerin vâki’ olan ta’addiyâtmdan

dolay bu esnâda Ingiliz konsolosu tarafndan ngiltere’ye gön-

derilen ikâyet-nâme üzerine Ingiltere devleti Hâriciye nezâretin-

den Ingiliz elçisi Canning’e gelen ta’lîmâtta
“Hâl böyle gider ve

hristiyanlar hakknda la?addiyât- câriyye devam, eder ise Devlet-i aliyye’-

nin emr-i hükümete iktidarszl yakn vakitte bi’l-cümle düvel-i Avrupa

nazarnda teslim olunsa gerektir” deyu yazlm ve
“Mukaddemi

dahi Türkistan’n istiklâli ta’ahhüd olundu ise de filân milletin ve filân

familyann hükümdarl te’min olunmad” gibi birtakm sözler dahi

Ingiltere vükelâsndan iitilmitir ve Viyana sefâret mütear
bulunup akd-i musâlâha esnâsmda maslahatgüzâr olan Ihsan

Bey ol aralk çiftliinde mukim olan prens Metternich ile görü-

dükte Metternich “Ben Devlet-i aliyye’nin sahîhen dostu ve hayr-

hâhym ve bunu ba’z- husûsatta isbât dahi etmi idim. Musalâha güzel

sûret kesb etti. Devlet-i aliyye’ce terakki için bunun gibi bir vakt-ifrsat

olamaz. Ammâ aksine hareket olunduu takdirde dahi bunun gibifena vakit
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olmaz. Bu müsâ’adeli eyyam iki seneye kadar tahmin ederim. Bu müddet
zarfnda esbab- terakkiye teebbüs olunmaz ise frsat fevt olur” demi
olduu mîr-i mumâileyhin lisânndan iitilmitir.

Metternch’m sözü muvâfk- hâl ve maslahat idi ve andan
sonra Cenab- Hak bize pek çok seneler frsat verdi. Ne çâre ki
biz adam oiup da istifâde edemedik ve belki ol vakit bütün bü-
tün fenala yüz tuttuk. Mukaddemâ Reid Paa dâmad paalar
ile urar iken muahharen kendisinin yetitirmi olduu Âli ve
fuad Paalar andan ayrlp Reid Paa ötedenberi Ingiltere poli-
tikasna mail iken anlar Fransz politikasn iltizâm eylediler vek taraf dahi yekdiere galebe için her türlü vesâile teebbüs
ederek brbrleryle uramaa baladlar ve hazînenin bir para
borç etmesine râz olmyan Sultan Abdülmecid Han hazret-
lernn vucuduna za’f u fütûr geldii gibi muttasf olduu ah-
lak- hasenesme dahi za’f gelerek seccâdenin dört ucunu salver-
di ve havass- vükelâsnn böyle yek-dieriyle uramasndan usa-npher tab’atine brakt ve hazînelerin bir sûret-i fevka’l-âdede
tezâyüd-i düyununu hiç kayd etmez oldu. Elhâsl en ziyâde isti-
fade olunacak eyyâm- frsatta bir garip girîve-i gaflet ve dalâlete
gidildi. Bu hâllerden dolay ashâb- dikkate hayret elverdi
Ba’z- ashâb- ibret dahi

beytim hasb--hal olarak okurdu. Bu bahsi yazar iken hâme-i
hakkat-cuye dahi fütûr geldi ve burada bu tezkiremize hitâm
verildi efendim.

Fi iS haziran sene 99

TEZKRE N. 14

Bakyye-i vekaayi’-i sene 1273

Fransa imparatoru Napoleon Çin mes’elesi gibi ba’z- hu-
s ûsatta Ingilizler ile müttefik ise de Memleketeyn’in ittihâd
mes’elesmde dahi Rusya politikasna muvâfk olarak iki tarafl

1 Aslnda vezin zaruretiyle yazlnntr.
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bir politika kullanmakta idi ve herkang tarafa asa dier taraf
tehdid edebilecek bir hâlde idi ve Memleketeyn mes’elesinde
Avusturya devleti ngilterelü ile müttefik olarak Memleketeyn-
in birlemesini istemiyordu. Devlet-i aliyye dahi anlar ile birlik-

te idi.

stefanâki Bey’in hatr için Bodan beylii kaymakamlna
ta’yin olunan olu ise kendisine mahremâne olarak yazlm
olan evrâkm ba’zsm düürmü ve ba’zsn çaldrm ve ba’zsnn
derece-i ehemmiyetini takdir edemedii cihetle me’âlini ketm
etmeyip vâcibü’l-ihfâ olan ba’z- serâir-i devleti ayâra duyur-
mu olmala bundan dolay Devlet-i aliyye bir mevk-i mükilde
kald ve bu eyler Fransa ve Rusya devletlerine ser-rite-i ikâyet
oldu. Hâlbuki Bodan’da intihab maddesi icrâ olunup ittihâdm
hilâf zuhûr edecei anlald gibi Dersaâdet’te Fransz elçisi

Mösyö Thouvenel “Bu intihab yolsuz oldu. Ke’en-lem-yekün hükmüne
konulsun ve illa terk-i sefâret edüp giderim

”

deyu iddiâ ve srâra kyâm
eyledi. ngiltere ve Avusturya elçileri dahi hemen divânn teki-
liyle iktizâsnn icrâsm iddi’â etmeleriyle Devlet-i aliyye dûçâr-
hayret ve tereddüd oldu. Bunun üzerine Reid Paa ikisinin

ortasn bulmak üzere bir sûret meydana koydu. öyle ki inti-

hâbdan maksûd olan tekîl-i divân husûsu bi’t-te’hîr intihâbm
yollu olup olmadnn tahkiki Paris konferansna ihâle olunmak
tedbirini der-miyan eyledi ve bunu güç hâl ile Ingiliz ve Avus-
turya elçilerine kabûl ettirip ve anlardan ald nîm muvâfakat
tamâma sayp ii bitirdim zannederken Fransz elçisi yine inad
ve srar etmekle Reid Paa artk makam- sadarette pâydar
olamayp hemen îd-i adhânm birinci günü azl ile yerine Giridli

Mustafa Paa sadrâzam ve Reid Paa Meclis-i âlî-i Tanzimat
re’isi ve Âli Paa Hâriciye nâzr ve Ali Galip Paa Evkaf- hü-
mâyun nazr ve Hasib Paa Safvetî Paa yerine Maliye nâzr ve
Meclis-i vâlâ âzâsmdan sâbkan Cidde vâlisi Kâmil Paa serasker

oldu ve bu tebeddülât ancak Reid Paa’nm re’yile olup ma’nen
sadrâzam yine kendisi idi ve sadâret lâfzdan ma’nâya nakl
olunup nüfûz yine Reid Paa’da idi.

Gerek franszlarn ve gerek âirinin Rüdi Paa hakknda
hürmet ve ri’âyetleri ziyâde olduundan hey’et-i cedîdeye daha
ziyâde kuvvet verilmek üzere Rüdi Paa seraskerlie getirilmi

olsa daha ziyâde yakk alrd. Lâkin Rüdi Paa ile Âli Paa
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Reid Paa aleyhine müttefiku’l-kelime olduklarndan Reid
Paa anlarn birlemesini istemedii cihetle kendi re’yine tâbi’
bir serasker bulmak üzere hilâf- me’mûl olarak Kâmil Paa’y
seraskerlie sevk etmi idi. Hâlbuki seraskerlik iinin nüfûz-
sadaret altnda bulunmas ötedenberi muhâlif-i mizâc~ hümâyun
iken imdi ma nevî sadrâzam olan Reid Paa’nm taht- nüfuzun-
da bulunmas makrun- tahsin-i pâdiâh olamyaca derkâr idi.

Binâen-alâ-zâlik bu hey’et-i cedîdenin çok vakit bekas me’mûl
deildi. Fakat bu srada Kamil Paa muvakkaten olsun hatrna
gelmedik bir mansb- âlîye neyi ile neye uradn kendisi dahi
bilmedi. Halbuki ol vaktin hükmünce makamn dolduramayp
çend rûz sonra azl ile yerine Rüdi Paa serasker oldu. Bu cihetle

hey et-i vükelâda Reid Paann hilâf-gîrâm kuvvet buldu ve
diyebilirim ki ol zaman Reid Paa sadâret-i ma’neviyyeden dahi
ma zûl ve sakt oldu ve bir de Reid Paa kendi eliyle kendi ma-
kamna getirmi olduu Giridli Mustafa Nâili Paa’ya gücenip
Mustafa Paa ise makam- sadârete geldii gibi Reid Paa’nn
rukabâsma arz- hulûs için gizlice Reid Paa’y kadh ü zemm
eder olduu müteâkben anlald. Hâlbuki akîb-i tebeddülâtta
Fransa sefâreti ba-tercüman Outrey der-akab Âli Paa’ya
gidip eski iddiâlarn tekrar etmekle tebeddülât- vâk’a Fransa
elçisinin azimetini üç gün te’hirden baka bir ey’i müfid olmad
ve Bolgrad mes’elesinde olduu gibi bu husûsda dahi Fransa ve
Ingiltere devletleri beyninde bir sûret verilmek melhûz olduun-
dan bu üç gün zarfnda Avrupa’dan bir telgrafvürûduna intizâr
olunuyordu.

Fransz elçisi sal gününe kadar imhâl edeceini Âli Paa’ya
va’d etmi olmasiyle pazartesi günü bayram rikâb ve ferdâs
meclis-i meveret akdi musammem iken pazartesi günü ba-ter-
cüman Outrey i Âli Paa’ya gönderip yarma kadar muntazr
olduu cevâb- kat’î vürûd etmez ise hemen bandrasn indirip
azm-i râh edeceini beyân eylemi olduundan rikâb avdetinde
bi 1-cümle vükelâ doru Kapudan Paann sâhil-hânesinde saat
dokuzda bi’l-ictimâ’ gece saat dokuza kadar mümted olan mü-
zâkerenin neticesinde Memleketeyn beylerinin Dersaâdet’e
celbiyle intihab maddesi tahkik olunmak üzere verilen karar
mucebince Fransz elçisine bir kt’a takrir verildi ise de yine ka-
bûl etmeyip ferdâs günü saat bire kadar intizâr ile ba’dehû
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bandrasm indirerek kat’- münâsebât- politikyye edeceini bil-

dirmekle çaranba gecesi sâhil-hâne-i sadr- âzamide meclis-i me-
veret akd olunarak sabahleyin saat on bire dek mümted olan mü-
zâkerenin neticesinde taraf- âhâneden Napoleon’a nâme-i hü-

mâyun yazlarak kendisinin ân ikmâl olunmak sûretine karar

verilip ol veçhile Fransz elçisine takrir gönderilmi ise de elçi

bunu dahi kabûl etmeyip ibu çaranba günü vakt- mu’ayyen-i

merkumda bandrasn indirdikten sonra vapur ile vedâ’ zmnnda
Mabeyn-i hümâyun’a gidip ba’dehû yine Tarabya’daki sefâret-

hânesine avdet etmesiyle akam üzeri Mâbeyn-i hümâyun
Bakâtibi Hakk Bey dahi bi’l-mukabele sefârethâneye gön-

derilmitir.

Fransz elçisi ihtidalar teklifi kabûl olunmaz ise gideceini

beyân ederken bu srada devletinden alm olduu ta’lîmât-

mahsûsa mûcebince en sonraki takririnde teklifi kabûl olunmad
hâlde bandrasn indirip kat’- muâmelât edeceini beyân et-

mi idi ve Fransz elçisi kat’- muâmelât- politikyye ettikten son-

ra sekiz gün oturmak üzere kendisine mparator tarafndan ta’-

lîmât- cedide gitmi olduu ngiltere vükelâs tarafndan Lon-

dra’daki Devlet-i aliyye elçisine ifâde olunup o dahi bu kerre bâ-

telgraf keyfiyeti Bâbâli’ye bildirdi ve ngiltere vükelâsnn Dev-

let-i aliyye sefirine “Devlet-i aliyye Fransalu’yu memnun etmee çal-
sn. Lâkin esâsa dokunulmasn” demi olduklar mahremâne haber

alnd.

Bu vuku’ât- gayr- mülâyimenin hudûsuna sebeb bu ol-

mutur ki mukaddemâ düvel-i erba’a murahhaslar “Bodan’n
emr-i intihâb yolsuz oldu” deyu itikâ edip bunun üzerine emr-i

intihâbn orada on be gün te’hiriyle bu müddet zarfnda yap-
lacak usûl-i tanzîmiyyeyi hâvi fermân- âlî gönderilmek sûreti

meclis-i vükelâda karar-gîr olup bu sûret henüz arz ile irâde-i

seniyyesi istihsâl olunmadan min-gayri-resmin olarak Fransz
elçisine beyân olunup o dahi telgraf ile mparator’a arz etmi idi.

Hâlbuki bu karar arz ile irâdesi istihsâl olunaca srada ngiliz

ve Avusturya elçileri bunu reddederek on be günü sekiz güne
tenzil ettirdiler ve bu hilâlde yaplan sûret-i tanzîmiyyenin

ba’z- mahâllerine ngiltere ve Avusturya ve ba’z- mahâllerine

Fransa ve Rusya elçileri îtirâz ederek çend ruz mürûr edip bu
esnâda ise Fransz elçisine imparatorundan gelen ta’lîmâtta
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“
Devlet-i aliyye’nin gönderecei emir bî-garezâne icrâ olunursa te'hir

ve imhâli Fransa devleti tarziye-i kâfiye add eder

”

deyu münderic
olmala Fransz elçisi bunu Bâbâlî’ye beyân ile bu babda arz-

teekkür dahi etmi idi. Ne çâre ki bu srada ngiliz elçisi Can-
ning’e devletinden alm olduu ta’lîmâta göre Franszlu’nun
emr-i imhâli tarziye-i kâfiye add eyledii beyân olunmala ve
sûret-i tanzîmiyye ile sekiz gün dahi mürûr eylemi bulunmala
artk bir eye ihtiyâç kalmad. “Hemen emr-i intihâba balansun

”

deyu Ganning srâr edip Fransz elçisi ise devletinin tarziye-i

kâfiye add eyledii ber-minvâl-i muharrer kendisinin arz etmi
olduu sûretin cevâb olduunu iddiâ ederek Fransa’dan ve

ngiltere’den gelmi olan ibu haberlere iki taraf kendüye mu-
vâfk sûrette ma’nâ verdiklerinden ve hakikat-i hâlde iki elçi

nüfuz yarma çktklarndan beyne’l-vükelâ müâvere olun-

dukta Avrupa’dan isticvâb ve istiknâh- keyfiyet olunmak üzere

Bâbâlî’ce be gün te’hire karar verilmi iken ngiliz ve Fransz
elçileri “Te’hir ahde münâfidir. Avrupa’ya kar ar mes’ûliyeti nasl

üzerinize alacaksnz” deyu yaygara edip hattâ bunun üzerine ol

vakit sadrâzam bulunan Reid Paa’nm yalsnda meclis-i me-
veret mün’akid olarak akama kadar sürmü idi ve ol gün ngiliz

ve Avusturya elçileri dahi yalya gelerek baka odada oturmala-

riyle Reid Paa gâh meclis-i müâvere ve gâh anlarn yanma
giderek mübâhase ve müzâkere ile megul bulunmu idi.

Meclis-i meveretin netîce-i müzâkerâtmda “
Sûret-i tanzî-

miyye irsalindenferâgat edelim ammâ ngiliz ve Avusturya elçileri Avru-

pa’dan gelecek mes’ûliyeti üzerlerine alacaklarna dâir bize bir sened

versinler” denilip anlar dahi ol veçhile bir sened vermiler idi.

Fakat devletçe be gün te’hire karar verilmi iken bunun geri

alnmas devletin istiklâline dokunur bir keyfiyet idi ve bu
televvün ve tereddüd Fransalu’ya ser-rite-i ikâyet ve Rusyalu’ya
bâis-i emâtet oldu. Reid Paa bu hususta sebât etmeliydi ve

iin bu ekle girmesi stanbul’da her istediini yapmak dâiye-

sinde bulunan Canning’e Reid Paa’nm her veçhile ittibâm-

dan ne’et eyledii ma’lûm olmala andan sonra Fransz elçisi

baya kat’- muâmele-i politikyye etmi gibi bir tavrla buluna-

rak ba-tercemann bile Reid Paa’ya göndermez olup lâzm-
gelen evrâk bir kavas ile gönderir oldu. Bu hilâlde ise Bodan’da
intihâb vakti gelerek icrâ olunmu bulundu. te bunun üzerine
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Fransz elçisi devletinden ald ta’lmat- cedide üzere intihâb
hemen fesh ile keen-lem-yekün hükmüne konulmas teklif ve illâ

terk-i sefâret edip gideceini beyân edicek Ingiliz ve Avusturya
elçileri yumuayp vermi olduklar senedin dahi fâidesi olmaya-
ca ve Avrupa’ca görünen mes’ûliyetin Devlet-i aliyye’ye âid
olaca gelip göründü. Bunun üzerine Reid Paa bâlâda beyân
olunduu üzere divânn tekili te’hir olunup da emr-i intihâbm
yollu veya yolsuz olduu tahkik olunmak sûretini der-miyân
eylediyse de Fransz elçisi buna raz olmayp ale’l-tlak intihâbm
feshini istemekle ber-vech-i bâlâ vükelâ tebdil olundiyse de bu
dahi bir eyi müfid olmayup Fransz elçisi kemâ-fi’s-sâbk iddi-
âsmda srâr etmein kaymakamlarn Dersaâdet’e celbiyle mu-
hâkemelerinin icrâs ve ba’dehû nâme-i hümâyun irsâli sûretleri
der-miyân olunup bu dahi müfid olmayup ber-vech-i merûh
Fransz elçisi bandrasn indirip kat’- muâmele-i politikyye
etmi idi. ntihabn feshi sureti Devlet-i aliyye’nin istiklâline do-

kunur” deyu ngiliz ve Avusturya elçileri tarafndan ifâde olun-
mala Bâbâli ol kk ihtiyâr edememi idi. Lâkin buras meclis-i
mahsusta der-miyân olundukta eyhülislâm Arif Efendi: “Mu-
kaddema be gün te’hir hakknda verdiimiz karâr anlar tayir ettirdiler.

Buras istiklâle münâfi deil mi idi. Her biri kendi menfa’atleri için bir
sûret der-miyân ediyor. Biz de neyapacamz ardk” dedikte buna
dahi bir cevab veren olmad. Umûr- hâriciyyemiz böyle muh-
tel ve müevve olup umûr- dâhiliyye ise bütün bütün yüzü
üstüne braklm idi. Hâlbuki garâibden olarak îd-i adhâ ala-
ynda evket Paa ile Kayseriydi Ahmet Paa Sultan-Ahmed
meydannda tekaddüm ve te’ahhur gavgas etmiler idi. Kapu-
dan Paa sâhil-hânesindeki mecliste dahi ba’zlar beyninde mürûr
terifât için mu’âraza vuku’a geldii iidilmi idi.

Ber-vech-i bâlâ Fransz elçisi kat’- muhâbere-i politikyye
ederek i bir fenâ hâle gelmi iken bu kerre imparator Napoleon
Londra’ya gidip ngiltere kraliçesiyle görümü ve Fransz elçi-

sinin i’âr- cedide muntazr olmas ve emr-i cedid gelmedikçe
stanbul’dan hareket etmemesi için kendisine ta’lîmât gelmi
olduundan efkâr- âmmeye inirâh gelip hattâ mecidiye altun
yüz otuz altya kadar çkm iken def’aten yirmi altya tenezzül
eyledi. Zira imparator un Londra’ya gitmesi Memleketeyn iinin
dahi bir hüsn-i sûretle tesviyesine mukaddime olaca me’mûl-i
kav idi.
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Vekaayi’-i sene 1274

Fi’l-vâki’ mparator Londra’ya vardkta Memleketeyn’in

ittihâd dâiyesinden ve tekil olunacak divânlarn buna dâir

re’y vermesinden ferâgati ngiltere devletine va’d edip bu va’din

mahremâne tutulmasna karar verilerek beri taraftan dahi

hemen fesh-i intihâba muvâfakat olunduundan i bitmekle

muharremin dokuzuncu günü süferây-i erba’a bandralarn
çekerek tecdîd-i münâsebât edip Bâbâli ile Fransz sefâreti ara-

sndaki mübâyenet âsâr dahi ber-taraf olmutur.

Sûr- hümâyun esnâsmda taraf- eyhülislâmîden verilmi

olan pusula mûcebince karîha-i hümâyundan olmak sûretiyle

sâdr olan irâde-i seniyye mûcebince sudûra ikinci rütbeden ve

stanbul-pâyelüleriyle Mekke-pâyelülerinden me’mûriyyette bu-

lunanlara üçüncü rütbeden birer kt’a Mecîdî niân ihsan

buyrulmala muharremin onuncu günü gidilip eyhülislâm
Efendi’den nianlar alnd. Mukaddemâ Meclis-i maârif âzâl-
na me’mûriyyet-i âcizânemde üçüncü rütbeden bir kt’a murassa’

nian verilmi idi. Muahharen bu nianlar kâmilen topland.

Bu cihetle niansz kalm idik. Bu kerre Meclis-i âlî-i Tanzimat
âzâl münâsebetiyle yine üçüncü rütbeden bir kt’a niâna
nâil oldum. Fakat murassa’ deil idi.

Bâlâda beyân olunduu üzere Reid Paa bu kerre mecbû-
ren sadâret’ten çekilip ve kendisi için Meclis-i âlî-i Tanzimat
riyâsetini ihtiyâr edip tekil ettii hey’et-i vükelâ ile devleti

el altndan idâre etmek emel ve ümidinde idi. Zaman ise buna
müsâid deildi ve müteâkben Rü'di Paa’nm seraskerlii ann
tertibini ard ve rukabâs Fransa sefâreti kuvvetiyle ana galebe

çald ve otuz üç gün Meclis-i Tanzimat riyâsetinde bulunduktan
sonra azl ile yerine Fuad Paa Meclis-i Tanzimat re’isi oldu.

Yine hilâl-i muharremde Fethi Paa azl ile yerine Hassa müiri
bulunan Vâsf Paa Tophâne müiri ve Mühimmât- harbiyye

nâzr ve ann yerine dahi Selim Paa Hassa müiri olmutur.
Reid Paa mesâlih-i cesîme ile devlette isbât- vücûd etmi

ve pek büyük an kazanm büyük bir zât idi. Ancak rukabâsma
kar esâfilden birtakm adamlar iltizâm ederek anlar ile dev-

leti idâre etmek gibi baa çkmayacak bir yola gitmi idi ve bu
sadâretinde pek çok rütbeler verip rüteb-i kalemiyye ve mülkiyye-

yi mebzûl etmi idi ve bu sadâretinde Hazîne-i hassa’nm düyu-
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nuna iki yüz bin keseden ziyâde zam ve ilâve vuku’ buldu. Bu
cihetlerle Reid Paa haylice lisâna geldi. Elhâsl Reid Paa bu
devlette kat kat haysiyyet kazanm iken her sadâretten infisâ-

linde bir kabuu soyularak azamet-i ânma hayliden hayli

nakîse geldi.

Mukaddemce Âli Paa’nm azli ve müteâkben Fuad Paa’nm
isti’fâya mecbûiyeti hususlarnn sebeb-i hakikisi Fuad Paa’nn
lisânndan bu veçhile mesmû’- fakir olmutur ki Zat- âhâne
Çraan sahil-saraymn yklp da müceddeden yaplmasn arzu

edip bu husûsu kendilerine ifâde ettikte ikisi dahi “nâallah Ha-

zîne-i hassa’nn hâli intizam buldukta daha âlâsn yaparsnz. Ammâ
imdi müzâyakas vardr

’”
demeleri üzerine Âli Paa’nm azli ve

Fuad Paa’nm dahi bi’l-isti’fa çekilmesi lâzm gelmi idi. u hâle

nazaran Âli Paa’nm azliyle Reid Paa’nm bu def’aki sadâreti

mücerred sûr- hümâyunlarn tantanalca icrâs ve Çraan sa-

raynn yklp yaplmas garezine mebnî imi. Hâlbuki Hazine-i

hassa’nm eski ve yeni borçlarnn tesviyesi için istikrâz lâzm gelen

mebâliin Mâliye hazîne-i çelilesi tarafndan te’minine Safvetî

Paa muvafakat etmedii gibi akdemce ana halef olmak üzere

Reid Paa tarafndan Mâliye nezâretine intihâb olunan Hasib

Paa dahi muvâfakat edemedi ve baka bir çâre dahi bulu-

namad. Bu cihetle Reid Paa’nn nezd-i âhânede dahi ev-

velki ehemmiyeti kalmad.

Mukaddemât- merûheye nazaran ite ol vakit Reid Paa
devri savm oldu ve Devlet ma’nen Âli ve Fuad Paalar elinde

kald ve ötedenberi Âli Paa birinci ve Fuad Paa ikinci olarak

geliyor ise de Fuad Paa’nn cerbeze-i nutku ve fart- zekâs
hasebiyle âtide Âli Paa’ya tekaddüm edeceini ashâb- dikkat

daha ol vakit istihrâc ediyordu. Hattâ merhum Rifat Paa bir

gün “Ne dersin Reid Paa’ya kim halef olur” deyu lede’s-suâl

Rauf Bey“Belliya Âli Paa” dedikte “Tok öyle deil” diyerek Fuad
Paa’nn zekâvetinden ve efkâr- ihtirâiyyesinden bahs ederek

“Reid Paa’ya halef olacak Fuad Paa’dr. Fakat Reid Paa gibi âlî-

cenâb deildir ve gayet müdâhindir. Flattd imdi Pât-i âhâne çarp
da kendisine kavuk giyelim dese “kerâmet buyurdunuz efendim eski

kavuklar sakil idi öyle bir zarif kavuk yaptrsak” diyerek güzelce bir

kavuk ihtirâ’ ve ta’rif eder” demi olduu Rauf Beyefendi’nin

lisânndan mesmû’dur. Biz yine sadede gelelim.
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Bu esnâda Hâriciye nezâreti dâiresince pek çirkin hâdise
zuhûra gelmitir ki imdiye kadar Hâriciye nezâretinde böyle
bir fena i vuku’a gelmeyip oradan sudûr eden ifâdât hep sahih
ve doru olmak üzere bilinip bellenmi idi. Hâdise budur ki

mukaddemâ Nemçe tüccarndan birinin Tunus’ta fulân hâce
namkimsede külli alaca olup merkumu Tunus vâlisi kati ile

emvâlmi müsâdere eylemi idüünden avusturyalular ol tâcirin
maktul-i merkumda olan alacann tazminini iddiâ ve bu babda
1198 tarihinde korsanlar hakknda taraf- Devlet- aliyye’den
AvusturyalIya verilmi olan senede istinâd etmiler idi. Hâlbuki
bu sened korsanlardan Nemçe tüccar sefâinine zarar eriirse
Devlet-i aliyye tarafndan tazmin olunacana dâirdir. Bu da’vâ
ise adeta ticâret ii ol senede temâs eder yeri yoktur. Lâkin bu
husûs için Ali Galib Paa’nm taht- riyâsetinde olarak bir komis-
yon tekil olunup Hâriciye müstear Nûrüddin Bey ile Kabûlî
Efendi ve Avusturya sefâreti müstear Weiss 1 âza idi. Beharof 2

nam râ.-i ma’rûf dahi komisyona gelip giderdi. Bizim komisyon-
daki yâdigârlar bu iin ol senede temâs edip etmediini düün-
mediklerinden yâhud iin yürümesini iltizâm ile tecâhül ve te-
gafül yoluna gittiklerinden tazmînâtm ta’yin-i mikdâr cihetine
sarf- efkâr eder olmular idi. Müteâkben Ali Galib Paa
Hâriciye nâzr olcak komisyon iine daha germiyet ile bakarak
Hazîne-i celîle den avusturyalulara yirmi sekiz bin kese tazminat
verilmek üzere bir kt a mazbata tanzim ve temhir olunmu idi.
Geçen sene ramazânnda bu mazbata meclis-i mahsûs- vükelâda
lede’l-krâa ol vakit mecâlis-i âlyeye me’mûr ve hâlen sad-
râzam bulunan Giridli Mustafa Paa sened lâkrdsn anlayama-
yp ol tâcr- müddeiye verilmi bir tahvil zannederek “Çünki
senedi var imdiye dek niçin istememi” demesi beyne’l-huzzâr mûcib-i
hande olmu idi. Lâkin Mustafa Paa handeye sezâ ise, âir huz-
zâ dahi itâba müstahak idiler. Zirâ sened-i mezkûr mecliste
okunmu iken birisi dikkat edip de “Bu sened korsanlara mahsustur.
Mevzu - bahs olan da'vâya ta'allûku yoktur” diyen olmayup esâsen
tazmini kabûl edivermiler idi. Yalnz Mâliye nâzr “Bu kadar
para nasl verilir” deyu biraz söylenip ibu merkezde kalm idi.

1 Metinde bu kelime eklindedir.

Metinde bu kelime eklindedir.



TEZÂKÎR- CEVDET 33

Hâlbuki bunun üzerine Nûrüddin Bey tarafndan tazmînâtm
meclis-i vükelâda kabûl olunduuna dâir Avusturya sefâretine

bir kt’a ilm-ü haber verilmi idi.

Bu madde henüz mevki’-i icrâya gelmeden ber-vech-i

bâlâ Ali Galib Paa azl ile Âli Paa Hâriciye nezâretine geldikte

mebâli-i merkumenin îtâsma mümâna’at edip Asvusturya sefâ-

retini on üç bin keseye iknâ’ eylemi olduunu geçen gün meclis-i

mahsusta beyân etmekle herkes kendisine teekkür etmitir.

Lâkin garibdir ki bu tenzilât ne cihetle vuku’a gelmi ve üst

taraf kimlere verilecek imi burasn soran olmamtr. u kadar
ki Ali Galib Paa pek mahcûb olmu ve gayet küçük dümütür.
Komisyon âzâs ale’l-husus Nûrüddin Bey bundan dolay üb-
he altnda kaldlar ve mukaddemâ yine nemçelülere dâir Selânik
komisyonundan dahi Nûrüddin Bey’in hayli rüvet ald ve an-
da dahi vâsta- rüvet merkum Beharof olduu ayi’ oldu ve ol

vakit Beharof Ali Galib Paa’ya dahi bir torba altun getirmi ise

de kabûl etmediini Ali Galib Paa söylemi idi ve Beharof bir

müddetten beri Ali Galib Paa dâiresine mütereddid olup ancak
an müârünileyhe tavsiye ile dâiresine getiren dahi Nûrüddin
Bey idi. Binâen-alâ-zâlik Nûrüddin Bey’in töhmeti hemen
taht- muhâkemeye alnmak derecesinde idi. Ali Galib
Paa her ne kadar bir ey almam ve almyacak olsa

bile o dahi bu hususta übhe altnda kalm idi ve Beharof u
kadar bin kese komisyon hey’etine vereceini sefârete

söylemi ve tenzîlât- vâki’ a ite anlara verilecek akçe olduu
anlalmtr. Kabûlî Efendi komisyonun bunda hatâsn îti-

râf ile beraber kendisi dahi bîhûde sû’-i zann altnda kal-

dndan dolay ar te’essüf ile tebri’e-i zimmete çalyordu.
Bu kerre Âli Paa husûs- mezkûre dâir yazdrm olduu

arz tezkiresinde mezkûr senede binâen meblâ- merkumun
îtâs lâzm gelmez ise de mâdam ki Hâriciye müstear Nûrüddin
Bey tarafndan bu akçenin verilecei beyne’l-vükelâ karar-gîr

olduuna dâir bir sened verilmi esas madde tasdik olunmu
demek olduundan çâresiz asl ana akçeyi vermek lâzm gelip

ancak arada vâsta olan tâcirin karbonu u kadar kurua almas
sûretinden ferâgat olunarak on sekize hesab olunmasna sefâret
râz olduundan ve ihtiyâten zamm ettikleri akçenin dahi imdi
verilmesi lâzm gelmiyeceinden on üç bin kesenin verilmesi

Tezâkir-i Cevdet 3
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lâzm gelecei dere edilmitir. Bu sûrette Nûrüddin Bey ol senedi
sefârete niçin vermi ve vâsta olan tâcir ki Beharof olmaldr
ann arada dolamas neye mebnîdir ve ihtiyat akçesi denilen
rüvetler nerelere verilecek imi buralarnn tahkikiyle icrây-i
iktizâlar zimmet-i hükümete borç kalmtr.

Badad vâlisi Gözlüklü Reid Paa’nm vefât haberi bu
kerre Dersaadet e vasl oldu. Badadh pek güzel idâre ediyordu
ve andan sonra Bagdad’a ol ayarda bir vâli gitmemi oldu-

unda erbâb- vukuf müttefiküT-kelimedir
;

«üjl Çend
-uz Badad vilâyetine münâsibi lede’t-taharri Nâmk Paa’ya
teklif olundu ise de kendisi Cidde’ye azimet üzere olduun-
dan Haremeyn iine Badad vâliliini tercih ma’nâsmdan
ihtiraz ile arz- hâhi ve rabet etmedi.

Serdâr- ekrem Ömer Paa musâlâhadan beri Badad vâli-

liini isterdi. Lâkin kendisine pek te emniyet olunamazd. Çünki
Ömer Paa Arnavutluk ve Kürdistan muhârebelerinde ve ba’-
dehu Bosna da öhret alarak kumandaca mehâreti müsellem
ise de umur- mülkiyyeye vukufu olmadndan bulunduu yer-
lerde umûr- mülkiyyeyi ihlâl ve memleketin ileri gelenlerini

periân ede-geldiinden umûr- mülkiyyede istihdâm münâsib
görülmüyordu ve bir de Ömer Paa dâmâd- pâdiâh Mehmed
Ali Paa ya çatarak ann muavenetiyle Karada’ feth edeceim
deyu Devlet’in bana bir Karada mes’elesi çkarm olduundan
mesâil-i politikyyede dahi kendisine güvenilemiyordu. Kald ki

Krm seferinin hidâyetinde ettii ihtiyâtszlk'hasebiyle Tuna’nm
öte tarafnda bulunan cüz’ î asâkir-i islâmiyyeyi tehlike hâlinde
bulundurmu iken ehl-i islâmm kavâid-i fenn-i harb iktizâsndan
ezûn olarak vâki’ ola-gelen ikdâmât- mufritesi ve husûsiyle
ihanecilerimizin mehâret-i kamilesi rusyalularm inhizâmma
bâdi olarak Ömer Paa’nm sû’-i tedbîri ân u öhreti câlib ve
ba dehû Kalafat yakasna asker imrâr eylemek tedbîri beenil-
mekle itibârn mucib olarak uhdesine serdâr- ekremlik rütbesi
tevcih buyurulmu ise de ma’iyyetinde on iki bin süvâri asâkir-i

nizâmiyye ve on alt bin ba-bozuk süvârisi olup ba-bozuklar
nizâmiyye alaylarna taksim ve hüsn-i idâre ederek yirmi sekiz
bin süvâriyi îmâl ile haylice i görmek kaabil iken ba-bozuklar
idâre edemeyip asker ise aç kalcak bulduu yerden meccânen
yem ve yiyecek almaa mecbur olduundan ibu ba-bozuk
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süvârisi kurâ ahâlisinden cebren ekmek ve arpa almaa ve bir

taraftan dahi dalmaa balayp Ömer Paa tarafndan dahi

“Bunlar ahâliye ta’addî ediyor” deyu dalmalarna sa’y olunmala
bu kadar süvâri dalarak orduy- hümâyunun bir büyük kuvvet-

ten mahrum kalmas ve rusyalular Maçin’den mürur ile bir

uzun hat üzere hareket ettiklerinden bu hattn kang taraf

çarplsa epeyce i görmek kabil iken Ömer Paa’nm böyle bir

harekete cesâret edememesi ve Silistire’nin teslimine emir ver-

mi iken Silistire âyân ve erâfmdan brahim Aa’nn tevikat

ve tergibât üzerine mahsûr olan asker ve ahâli bi’l-ittihâd hod
be-hod fedâkârâne müdâfa’a ederek rusyalular büyük inhizâma

dûçâr ve nihâyet Silistire’nin selâmet ve halâsna sebeb olmalariy-

le kendisinin asker ve ahâli nazarnda küçük dümesi ve ba’dehû

Krm’a gittikte asâkir-i muâvine ile birlikte Sivastapol’a gidip

de ân kazanacak ve asâkir-i islâmiyyenin ânn artracak hare-

ketler edeceine Gözleve’ye sokulup bîhûde imrâr- vakt ile

askeri çürütmesi ve nihâyet stanbul’a gelip Batum’a gitmek

üzere Sivastapol’a gittikte asâkir-i müttefikann tamam vakt-i

hücûmuna tesâdüf etmi ve Pelissier tarafndan kendisine
“
Bir

gün sabret. Yarnki hücumdan sonra bütün donanmay size veririz.

Derhal askerinizi Anadolu’ya imrâr ediverirsiniz” deyu ilhâh sûretinde

taahhüd olunmu iken
“
Anadolu canibi ehemdir” deyu hemen

Krm’dan kalkp Batum tarafna azimet etmekle ferdâs olunan

hücûm ile vuku’a gelen Sivastapol 1 muzafferiyetinde Devlet-i

aliyye sancann bulunmamas ve Batum tarafndan geçtikte

doru Ardahan yoliyle gitmek lâzm gelip hattâ ann bu tarikle

hareket edecei mütâlâas üzerine rusyalular Kars üzerinden

muhâsara toplarn kaldrmlar iken âyed ki rusyalular Kars’

brakp da kendi üzerine gelirler deyu o yoldan sarf- nazar ede-

rek hiç düman yüzü göremiyecek bir uzun yoldan hareket

ettii rusyalularm mâlûmlar olcak tekrar Kars üzerine çulla-

narak Kars kal’asm istilâ etmeleri husûsât Ömer Paa’nn
askerlikçe olan öhret ve itibârna dahi hayliden hayli nakîse

getirmi idi. Fakat Ingilizler tarafndan tasahhub ve iltizâm olun-

makta idi. Her ne hâl ise bu kerre Nâmk Paa’mn ber-vech-i

bâlâ rabet etmemesi üzerine Badad vâlilii Ömer Paa uhde-
sine tefviz buyrulmutur.

1 Metinde Sivastapoli okunacak ekilde yazlmtr.
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Safern yirmi ikinci cumartesi günü saat sekizde Abdülme-
cd Han hazretleri.Reid Paa’nm Emirgûn’da vâki’ sâhil-hâne-
lerinin verâsndaki kasr terif ve akam taâmma kalarak gece
saat k buçuktan sonra avdet buyurdu. Abdülmecid Han haz-
retleri mukaddemâ bir def’a merhum Husrev Paa’nn dâvetine
gitmi ve bir kerre de sadr- esbak Rauf Paa’nm sâhil-hânesini
terif etmi d. Bundan baka vükelâdan kimesnenin hâne ve
sahl-hanesme gittii yoktur. uraya buraya teriflerini mebzûl
buyurmazlard. Bmâen-aleyh bu kerre Reid Paa’nn sâhil-hâ-
nesm terifleri Reid Paa hakknda rukabâs olan vükelây-
hâzraya kar büyük ân u iftihâr mûcib oldu. Abdülmecid
Han hazretleri iki def’a hekim-ba Abdülhak Efendi’nin Bebek’-
teki yalsna terif buyurmutu1

. Vükelây- hâzra ise Hazîne-i
hassa’nn bir buçuk milyon keseye bâli olan düyununu düünüp
mesalh- saire ile uramaa çendan vakitleri yok idi Darb-
hâne sergileri yüzde altm noksaniyle krlmaa balad ve yine
bu hey’et- vükelânn mukaddemki idârelerinde tahsisât- hü-
mayun eerçi ehriye yirmi bin keseye iblâ olunmu idi. Ancak
derde st- mâ olan ebniye-i hassa için ehriye sekiz bin kesesi
tahsis olunup bâkîsi dahi düyûnun güzetesine karlk olmala
Saray- hümâyûn’un idâresine bir ey kalmyordu. Ihlamur
kökleri henüz hitam bulmadan Çraan saray yklp mü-
jdeden kârgir olarak yaplmak üzere idi. ölçen sene
hitam bulan Küçüksu kasrna nazire olarak ' ayniyle bir kasr
dahi Göksu’da yaplyordu. Fndkl ’da Edhem Paa ile Mahmud
Paa’nn sultanlar için bir kârgir saray yaplmakta ve itmâm
st’câl olunmakta idi ve Fmdkl’da Âdile Sultan saray müced-
deden mâ olunmakta olduu gibi Fâtma Sultan için dahi
muceddeden bir ^tâiye ve Bâbü’s-saâde derûnunda muhterik
olan mahaller inâ klnmakta idi. Bu ebniyenin inâsvle beraber
düyûnun tesviyesine dahi bir çâre bulunsa bile saray kadnlarnn
srafât- fevkalâdelerine bir böyle devlet daha olsa tahammül
edemyecei derkâr olduundan vükelây- devlet dûçâr- endîe
ve hayret idiler.

.

Rebî,ülevvelin dördüncü perenbe günü Reid Paa def’a-i
sadise olarak sadrâzam ve Rza Paa serasker oldu ve Fethi Paa

1 Bu cümle metnin içinde deil sahife kenarndadr.
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yine makam- aslîsi olan Tophâne müirliine getirilip Vâsf
Paa dahi Hassa müirliine iâde buyuruldu. Sinan Paa be def’a

Sadaret’e gelmi idi. Alt defa Sadaret’e gelmek ibtidâ Reid
Paa’da vuku’ buldu.

Hilâl- rebî’ülâhirde halkn îtirâzatma bâdi ba’z- tevcîhât

icrâ buyuruldu. öyle ki Hâriciye müsteâr Nûrüddin Bey’in

li-ecli’l-muhâkeme Meclis-i vâlâya çkarlmas lâzm iken âzâ-

lkla Meclis-i vâlâya me’mûr oldu. Âli Paa bu veçhile Hâriciye

nezâreti dâiresinin lekesini izâle etti. Lâkin Meclis-i vâlâ âzâ-

smdan ba’z- zevât
“Buras müttehimîne mücrimine me'vâ mdr. Bu

adamn içimize girmesi nâmûsumuza dokunuyor

"

deyu söylenmee
baladlar. Hâlbuki Hâriciye müstearlna dahi mukaddemâ
sirkat-i emvâl-i mîriyye ile müttehim olan Tersâne müstear
Ârif Efendi getirildi. Bu sûretle münhal olan Tersâne müstear-
lna Âmedci Saîd Efendi ta’yin olunup anm yerine dahi mer-
hum Rifat Paa-zâde Rauf Beyefendi âmedî oldu.

Bu hilâlde zabtiye müiri izzet Paa füc’eten vefat etmekle

Yanya vâlisi Mehmed Paa liyâkat ve ehliyetine mebnî Zabtiye

müiri oldu ve istikamet ile ma’rûf olan Dâr- ûrâ reîsi Rifat

Paa Yanya vâliliiyle ihrâc olunarak Serasker Paa’nm sevk u
talebi üzerine mukaddemâ sirkat ile müttehim olan Zarif Mus-
tafa Paa Dâr- ûrâ riyâsetine getirildi.

Bu hilâlde Avrupa’da mâliyece bir buhran vuku’ buldu.

Avrupa sarraflarnn pek büyüklerinden nicesi müflis oldu.

Bunun için meydanda üç sebeb görülüyordu. Bu üç sebebin

birisi belki birincisi Amerika’da ba’z kumpanyalarn iflâsa çk-
masdr. Bu dahi Amerika sarraflarnn servet ve kudretleri fev-

kinde ve itibarlarnn tahammül edemiyecei derecede kum-
panyalar tekili ve demiryollar inâs gibi büyük ilere çkma-
larndan ne’et eylemitir. Fakat Amerika reîsü’l-cümhûrunun
“âyed bir muhârebe zuhur ederse Amerika'da ziyâde nakid bulunsun

”

deyu her tarafta olan nükudun toplanmas fikrine dümesi dahi

bu husûsa yardm etmi olduu dahi mervî idi. Sebeb-i sâni

Çinlilerin afyon isti’mâl ve itirâsn terk eylemeleriyle îngiliz-

lerin ticâreti tazyik edilmi olmasdr. Sebeb-i sâlis Hind mes’e-

lesi zuhûr ile Ingiltere devletinin hayli nükuda ihtiyâcdr.

“Mâliyece Devlet-i aliyye’nin ahvâli ise müevve olduundan Av-
rupa'nn ibu buhrân- mâlîsi Memâlik-i osmaniyye’ye daha ziyâde
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dokunabilecei cihetle imdiden ba’z- tasarrufâta sa’y olunmas elzemdir.
Bunu gerek Sultan Abdülmecid’e ve gerek vükelâsna beyân et” deyu
Ingiltere Hâriciye nâzn tarafndan Canning’e ta’lîmat gelmi ol-
duuna mebnî o dahi Bâbâli’ye beyân ettikten baka huzûr- hü-
mâyuna çkp Zât- ahane’ye dahi arz eylemitir. Hâlbuki Ç-
raan sâhil-sarâymn hedminden dolay tebrikzmnnda Canning
huzûr- hümâyuna çkup “ Tahtadan olan ebniyeye pare sarf etmek
bhûde yere itlâf ve isrâf- mâldr. Saray yaplacak olduu hâlde kârgir
olarak ina olunmaldr” deyu Çraan saraynn müceddeden
yaplmak üzere hedminin muhassenâtmdan bahs etmi idi.
imdi ta’lmât mûcebince ann zddna olarak tasarrufata ri’â-
yet olunmasn tavsiye ve nasihat eylemitir ve yaknda Canning
muvakkaten Londra’ya gidecek olduundan bir gece vedâ’
zmnnda l-ecli’t-ta’âm Sadrâzam Reid Paa’nm sâhil-hâne-
sme geldi. Fakir dahi sofrada bulundum. Reid Paa sofrada u
nutku îrâd eyledi”. “

Ingiltere devlet-i fahîmesinin hâzr bVl-meclis
bulunan sefiri Lord Stradford de Redcliffe cenahlarnn devâm- âfiyeti
temennisini der-miyân eylerim ve bu zâtin Dersaâdefte müddet-i ikametin-
de^ Devlet-i. aliyye’nin ngiltere devletiyle olan münâsebât- hâlisesinin
te’yd ve istikrarna kemâl-i ehliyyet ve maharet ile muvaffak olmas ve bu
cihetle cümlemizin ükrâniyetine kesb-i istihkak eylemesi mûcib-i mem-
nuniyyet olduu msillû buradanyakmda vuku'- azimeti müstelzim-i keder
olan mevaddandr. Bu keder sefir-i müârünnileyhin az vakitte buraya avdeti
ümidiyle kesb-i hiffet etmektedir” Canning buna teekkür ettik-
ten sonra fakire hitaben “Vak’a-nüvis Efendi eer bu nutku
tarihinize böylece kayd etmez iseniz size helâl etmem” dedi. Fakir
dahi Bunu tarihe ayniyle dere ederim ve tarihimiz basldkta bir nüsha-
sn kendisine gönderirim” deyu cevab verdim. Buna dahi mahsûsen
teekkür etti ve çend rûz sonra Londra’ya gitti.

Canning kendi devletinin nüfûzûnu düvel-i sâirenin nüfûzu-
na fâk göstermek için her türlü esbâba teebbüs eylerdi ve bu
babda Reid Paa dahi kendisine müsâid idi. Bu cihetle Canning
birkaç Fransz elçisinin azl ü tebdiline sebeb oldu. Lâkin bu
keyfiyet Fransz imparatorunun gayretine dokundu. Nihâyet
o dahi artk Dersaâdet’teki elçisini ibkada srâr ederek Canning
ile uramaa karar verdi. Ana dahi Âli ve Fuad Paa muvâfk
idû u hâlde artk Canning’in stanbul’da istimrâr mükil ol-
duuna nazaran bu gidii muvakkat sûretiyle ise de artk Istan-
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bul’a avdet etmemesi melhûz- kavi idi. Reid Paa’nm bu def’aki

sadâretinde Fransz elçisi kendisine gelmedi. Fakat miyânelerin-

deki mübâyenete sebeb olan Canning ber-vech-i bâlâ Londra’ya

gitmi olduundan Flâriciye nâzr Âli Paa’nm tavassutyle

bunlarn bartrlmalarma karar verildi ve rebî’ülâhirin ikinci

cumartesi günü akam Âli Paa tarafndan Fransz elçisine bir

ziyâfet tertîb olundu. Bu ziyâfette yalnz havass- vükelâ bulundu.

Bu vesile ile Reid Paa dahi Fransz elçisiyle görüüp bart.

Vefeyât

Bu sene dâhil ve hâricde büyüklerden ve meâhirden pek

çok vefeyât vuku’a geldi. Galiba fakirin dahi büyük adamlar

ile ülfet ve ihtilâtm ziyâde olduuna mebnî bu yln mesâibin-

den hissedâr- elem ü keder oldum. öyle ki Lofça meclis-i

idâresi âzâsmdan stabl- âmire pâyelülerinden pederim smail

Aa geçen sene Dersaâdet’e gelip görüüldükten sonra hacc-
erif maksadiyle cânib-i Hicâz’a gitmi idi. Edây-i farîza-i

hacc ettikten sonra avdetinde Yenbu’dan Kusayr’a çkp nehr-i

Nil’de kayk ile gelirken Circe nam kasabann bir merhale üst

tarafnda vâki’ Bulyena nâhiyesinde saferin sekizinci günü
âzim-i dâr- beka olmala kayktan çkarlp nâhiye-i merkume-
de defn edilmi olduu haber-i hüzn-eserini rebî’ülevvelin gur-

resi olan pazartesi günü Dersaâdet’e gelen hidmetkâr Hac
Ahmed getirmitir. Hac smâil Aa Lofça’nm eraf- vücûhun-

dan bulunan Hac Ali Efendi’nin oludur. bu Hac Ali Efendi

ile küçük birâderi olup küçük Hüseyin Paa’nn ordu ile Pâsban-

olu üzerine hareketinde Vidin kal’as hâricinde kurun ile

ehid olan Süleyman Bayrakdâr haklarnda Târih-i âcizînin

yedinci cildinin on ikinci sahifesinde ba’z- ma’lûmat olduu
gibi dokuzuncu cildinin 233. sahifesinde Ali Efendi’nin ba’z-

ahvâli mündericdir. Oralara mürâca’at buyurula. Ali Efendi

ile Süleyman Bayrakdâr Yularkran-olu deyu ma’ruf olan

Ahmed Aa’nm oullardr ve Ahmed Aa Lofça müftisi ismâil

Efendi’nin olu olup o dahi Yularkran Ahmed Aa’nm oludur
ki fi’l-asl krkkiliseli bir sergerde olup Sultan Ahmed asrnda

Rusya çar Büyük Petro ile Baltac vezirin miyânelerinde vuku’

bulan mehur Prut muhârebesinde bulunup ba’dehû Lofça’ad

tavattun eylemitir.
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Reid Paa bu def’aki sadâretinde her tarafla bart. Mu-
berü’l-hâtr olduu kimseleri afv etti. ununla bununla ura-
maktan vaz-geçti. Herkes bu hâl-i ittihâd- itimâlden istifâde
olunmak emeline dütü. Vükelâ dahi sk skya tanzîm-i umûr-
devlete balad. Kendisinin çra- hâslar ve bir vakitten berirakbkn olan Al ve Fuad Paalar dahi ittihâd ve ittifâka mâil
oldular Anlar ile Reid Paa arasna tohm- nifak ilka ede-gelen-
1 mahcub kaldlar. Meer Reid Paa’nn böyle tebdîl-i ahvâl
ve ahlak etmesi halktan ve devletten bir halâllik dilemek imik cumadelûlânm on beinci ve kânun- evvelin yirminci cuma
gunu na-mzâc oldu. Tabibler illetin esâs nüzul olduunu an-
layamayp nüzûle nevâzil muâlecâtiyle tedbîr eder oldular.
Cumadelulânn yirmi birinci perenbe günü sabahleyin fakiriçarp evkafn ^slâhatna dâir Fuad Paa’ya ifâde olunmak
üzere ba z- vesayâ ifâde ettii srada sudûrdan birinin Evkaf
nezâretine getirilebileceini dahi ilâve-i kelâm etti. Ben dahi
Bâbâl’ye gidip bu vesâyây henüz Fuad Paa’ya ifâde ettiim
evanda Reid Paa sâhil-hânesinden mahsûsen gönderilmi
olan bir uak gelip Reid Paa’nn vefât haberini getirdi. Hemen
Hariciye nazn Al Paa’nm yanma vardm. Sadrâzamn vefât
haberim verdim. Ba’dehû bir kaya binip yalya gittim. Fi’l-
vak’ Reid Paa’ya bir iddetli nüzûl gelip saat alty on dakika
geçerek teslîm-i rûh eylemi olduunu anladm. Pederimden
ziyâde ana aladm. Garibdir ki hayâtnda kendisini sevme-
yenler bile vefâtma azîm te’essüf etmilerdir. Ferdâs cuma gününa’ vapur ile Köprü’ye indirildi. Kendisinin ahvâl ve ma’lû-
mâtma vâris olan iki vezir-i fetânet-semîr ki Âli ve Fuad Paa-
lardr ikisi dahi birlikte olarak cenâzesini Köprüba’ndan istik-
bal ettiler. Ibtdâ Âli Paa tâbûtu altna girmee seirdince
orada bulunan dier vükelâ ve me’murîn ve âir nâsa pek acîb
te’sr eyledi.^Cümlesi alamaa balad. Vükelâ ve me’murîn ve
âir nâs tâbutunu tamak üzere biribirine girdi. Bu hâl ise es-
nây-i râhda bulunan milel-i sâireye bile te’sîr ederek sunûf- nâsm
kimi gözlerinden ek-i tehassür ve kimi yüzlerinde âsâr- te’essüf
ve te essür müâhede olunuyordu. Reid Paa’nm ol asrda ne
buyuk adam olduu ite ol gün herkese ma’lûm oldu. Efâhim-i
ulemâdan mehur Temîmî Efendi dahi Reid Paa hakknda
-W. CUj I.W 0%\s. dedi. Elhâsl Reid Paa hayâtndan
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ziyâde vefâtmda muhterem olarak elden ele tâbût ile Bayezid
câmi’-i erifine götürüldü. Ba’de-salâti’l-cum’a cenâze-namaz
klnd ve lede’ t-tezkiye her tarafta

“
Allah rahmet eylesin. Hayr-

hâh- Devlet bir zât idi. Asrmz bir büyük adam gaib etti” yollu

sözler söylendi ba’dehû oradan tehyi’e olunan türbesine defn

olundu; j aJp 4)1

Pazartesi günü kahveci-bas Hüseyin Aa efendisine alar
iken menzûlen vefât etti. Efendisinin yanma gitti jÜJ

Reid Paa’nm terceme-i hâlini ber-tafsil cem’ ile cerîde-i ve-

kayi’e yazmak himmet-i ber-güzîde-i fâzlânelerine mufavvezdir.

Bir iki gün sadâret tevcihi te’hir olunup pazartesi günü Âli

Paa Sadrâzâm ve Fuad Paa Hâriciye nâzr ve Kbrsl Meh-
med Paa Meclis-i Tanzimat reisi oldu. te bu hilâlde Avustur-

ya devletinin mehur mareali Radetzky’nin vefat eyledii dahi

iitildi.

Fethi Paa hayli senelerden beri zyk- sadre mübtelâ olup
hattâ tütün içilen odada duramazd. Bir vakitten beri ziyâdece

nâ-mizâc olarak cumâdelâhirin selhi olan pazar gecesi âzim-i

dâr- beka oldu. Müârün-ileyh merhum Reid Paa ile gâh
müttehidâne ve gâh mutehâlifâne birlikte mansûb ve rna’zûl ve

gâh yek-digere müsâbakat ederek mukbil ve makbûl ola-gelip

nihâyet Reid Paa rükn-i rekîn-i devlet ve o müsteâr- salta-

nat olduklar hâlde Reid Paa’y vefâtmda dahi ta’kib eylemi-
tir. Ann vefât Reid Paa’nm vefât kadar devletin politikaca

rengini tebdil- etmediyse de mevki ’i pek nâzik ve mühim olduun-
dan vefât Saltanat- seniyye’ce vekayi-i mühimmedendir.

Fethi Paa’nm vefât akabinde Evkaf- hümâyun nâzn
bulunan dâmâd- ehriyârî ve Reid Paa-zâde Ali Galib Paa
askerî me’mûriyetlerinden bir me’mûriyet istid’âs zmnnda
Mabeyn-i hümâyûn’a bir tezkire yazp Tophâne müirliini
telmih eylemi. Dâmâd- ehriyârî ferik Edhem Paa dahi Top-
hâne müirlii için istid’â ettirmi. Fethi Paa-zâde Mahmud
Paa dahi câ-niin olma kaviyyen emel ederek bunun için

Mâbeyn-i hümâyun’ca sâ’y ü amel etmekte bulunmu idi.

Dâmad paalarn bu teebbüsleri çocukluk idi. Zirâ Fethi Paa’y
Abdülmecid Han hazretleri kendisine müstear ve harem-i

hümâyun’un müâvere-i ahvâline varnca mahrem-i esrâr edin-
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mi ve an zât- hümâyunlarna hâmî gibi bilmi idi. Binâen-
alâ-zâlik Fethi Paa’nm mevki ’i âdi bir mansb deil idi ki taleb
ve istid’â oluna. Fakat dâmad paalar acemilikleri hasebiyle
böyle istid’âlarda bulundular. Zât- âhâne ise hiçbirine kulak
asmayp bu babda kendisine takdim olunan tezkireleri yrtm
atm ve Tophâne müirliini serasker-i sâbk Mehmed Rüdi
Paa ya tevcih etmitir. Rüdi Paa’nm bu me’mûriyeti üzerine
Ali Galip Paa terifatça ne mevk’de bulunacan Bâbâlî’den
suâl ettikte “Arz olundu. Henüz cevâb çkmad” cevâbn aldktan
sonra Mabeyn-i hümâyun Ba-kâtibi Hakk Bey’den suâl ettir-

dikte o dahi kendiliinden olmak üzere “Rüdi Paa üç defa se-

raskerlik etmi ve imdi dahi mazhar- teveccüh-i pâdiâhî bulunmu
olduuna nazaran bana kalrsa kendileri ana riâyet buyurmaldrlar '

’

demi. Bu iki mübhem cevâb üzerine Ali Galib Paa’ya zuhûr-
irâdeye intizâren bu hafta selâmla gitmemek veyâhud gidip
te Rüdi Paa’nm önüne düerek an kendisine takdim edivermek
lazm gelirken Galip Paa selâmla gidip Rüdi Paa’ya geri
kalmas için öylece bir teklifetmi ise de Rüdi Paa nezâket yollu
ileri giderek geri kalmam olmasiyle Ali Galip Paa dahi ann
arkasnda kalm olduu hâlde Zât- âhâne çkp da ata bin-
dii anda Rüdi Paa’y ileride göricek izhâr- çîn-i cebin ederek
ve Üç kerre seraskerlik etmi bir zata takaddüm ne demektir” diyerek
hemen Rüdi Paa’nm geri kalmasn emr etmekle yâver-i mah-
sûs gidip Rüdi Paa’y geri alm, ve bu keyfiyet dahi Galib Pa-
a ya bir nev küçüklük râs eylemitir. Ol vakit beyne’l-me’-
mûrîn terifâta riâyet pek mühim bir keyfiyet idi. Ale’I-husûs
Galib Paa’nm pek merak idi.

Garâ’ib-i vuku’âttandr ki Sultan Abdülmecid Han hazret-
leri mukaddemce âlem-i ma’nada kendisi Tophâne meydann-
da iken iki kuyruklu yldzn birisi pâre pâre ve dieri hey’etiyle
dütüünü görmü. Reid Paa’nm vefâtmdan sonra Sadâret
rikâbmda bu rü’yây vükelâya takrir ederek “te biri çkt.
Dieri dahi kim bilir kimdir” demi ve Fethi Paa’nm keyifsizliinde
istifsâra gidenler gelip de “Dünden bugün daha iyicedir dedikçe

”

kendi rü yasma timâden “
yidir amma ölecektir” dermi. Hey’etiyle

düen yldz Fethi Paa’nm haline mutâbk olduu gibi pâre
pâre düen yldz dahi Reid Paa’nn hâlini muvâfktr ki hâ’iz
olduu mezâyânm her parças bir tarafta kald ve en büyük
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parçalarna Âli ve Fuad Paalar vâris oldu. Bu rü’yây ibtidâ

Kâmil Paa’dan iittiimde dedim ki “Bunun rü’yây- sahîha ol-

duunda übhe yoktur. Merhumlarn hulâsa-i terceme-i hâllerini hâvidir.

Çünki kuyrukluyldzlar ehl-i heybet indinde ma?ruf ve ma?lûm olmayan

medârlar üzerinde hareket edip bu ikisi dahi öyle hareket-i ma?rûfe ve

muntazama üzere bulunmazlar idi.”

Kâmil Paa dedi ki “Ra tebihi cerîde-i vekaayi’ e yazar isen iki-

sinin dahi terceme-i hâllerine dâir baka ey yazmaa hâcet kalmaz”.

Kâmil Paa asrmzda metrûk hükmüne girmi olan tarz- kadîm
üzere muhassenât- lâfziyye ve âir sanayi’ -i bedi’iyye ile mehûn
olan müneât severdi. Bu yolda Reid ve Fethi Paalarn vefat-

lar hakknda fkra-i âtiyeyi kaleme alm:
Reid Paa?nn güm-nam- gyâbetü’l-cübb-i feyfây-i adem ve ak-

lâm-i hakk olan elsine-i halkdan madrib-i 1
^»1 LfU-j CJÜI d»-»?- JJ

olmasna Fethi Paa hased ve tarik-i âmedüd-i nefesini dyk- sadr sedd

etmekle verâsnca revân ve dârü’d-darb- dünyâda taksim edemedikleri

külîçe-i mau-i ikbâl ü idbâr pûte-i nâr- ebed-karârda izâbe etmek

emeliyle adûsu gibi dûzeh-mekân oldu u ^

Kâmil Paa bu fkray krâat ettikten sonra j

den murâdnz la’net midir” dedim “JVe çabuk hisâb edip buldun
”

dedi 2
. “Reid Paa’mn pek çok lûtf-i inayetini gördünüz. Hakknda

bu misillû ta’birât kullanmanz lâyk deildir” dedim. “Garaz sanâyi’-i

bedi’iyye icrâsdr yoksa samimî deildir” deyu îtizâr eyledi. Lâkin

Kâmil Paa’nn Reid Paa’dan görmü olduu efendiliklere na-

zaran hakknda fena söz söylemee lisân varmamak lâzm gelirdi.

Kald ki bade’l-vefâtkimesne hakknda la’net etmek câiz olmaz.

Zira âhiretteki hâli bilinmez. Ma’amâfih Reid Paa’nn ber-

vech-i bâlâ keyfiyyet-i defni hüsn-i hâtime ile gittiine delil

olabilir. Bir çok vakit sonra Kâmil Paa’mn dahi vefatn gör-

1 Mehur arab âiri Zuheyr b. ebi Sülmâ’nm kasîde-i muallâkasm-

dan bir msra’ olup asl ve beytin tamâm udur

:

(**“5 pl (_£ w\j

2 Arabca aS]^ j 550 demek olup Wnet («^J) kelimesinin ebced

hesabiyle adedi kymetine müsâvidir.
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duk. Cenazesi pek ansz idi. Yalsndan vapur ile Üsküdar’a
geÇnld. Ahbâb ve yârânmm çou cenâzesinde bulunamad.
Ahval- uhrevyyesini Allah’dan baka kimesne bilmez.Andan ev-
vel Fuad Paa talya’da vefât edip cenâzesi sandk ile Dersaâdet’e
getirildi ve vapurdan pek anl olarak türbesine götürüldü. Ol
gun aleyhinde ba’z-kesân tarafndan sözler söylenmekle beraber
lede t-tezkiye “Allah, taksîrâtn afvetsin” diyenler dahi çok idi

Ba’dehû Ali Paa vefât ettikte cenâze namaz Yeni-cami’deklnp Süleymaniye camii’nde defn olundu. Lâkin garibdir ki
müezzinler brbrini yanl anlamala bir dürüst namaz ka-
namad. Hele câmi’-i erif içindeki cemâat yoliyle cenâze na-mazn klamadlar. Fakir dahi câmi’ içinde idim. Cenâze
kapsndan çkp tezkiyede bulunmak üzere seirttim. Kalabalkdn Cenazenin yanna kadar varamadm. Yenikap Mevlevihâ-
nes eyhi Osman Efendi üç def’a “Bu zât nasl bilirsiniz” deyu
sordu ve arada “Büyük bir zât idi. Devlete çok güzel hidmetler etti

”
dye-durdu. Kimesne tarafndan lâ ve na’am bir cevab zuhûr
etmedi. Etrâfmda bu kadar müte’alhkat var idi. Cümlesinin
nutku tutuldu. Bir cevâb veremediler. Böyle tezkiyede sükût-i
tam ile mukabele olunduunu görmedik ve hiçbir tarihte vuku’-
unu dahi iitmedik. Bir adamn beraber yaad milleti içinde
menfur olarak âhrete gitmesi akrabâ ve ahbâbma ne mertebemu essr olaca muhtâc- beyân deildir.

Zaten efkâr- âmmeye dokunacak tavr u mivârda bulun-
maktan mümkin mertebe saknyordum ve oldukça kabûl-i
ammeyi celb edebilecek hâl u harekete çalyordum. Âli Paacenazesmde halkn böyle zkr-i hayr ile yâd etmek âdet olan yerdesukut- tamm ihtiyar ettiklerini gördükten sonra artk efkâr-ammeye mugayir hâl u hareketten be-gayet havf üihtirâz ederoldum ve mllet- slamyyede câri olan tezkiye usûlünün srr u
hikmetim ol gün lâykiyle anlayabildim;

Mukaddema bir arâz kanun-nâmesi tertib ve tanzim olun-ma ^ZereJBeylikçi dâiresinde teki] olunan komisyonun riyâse-
ü uhde- âczîye ihâle buyrulmu idi. Komisyonun âzâs dahi
Defter- hakan emim merhum Ârifî Efendi ve Divan- hümâyunm

m
hr 7

ahSn Efend Ve mümeyyizi «lan kanuncu
ba da Efendi ile ol vakit müderrisinden bulunan ve muah-
haren vezir ve ba’dehû sadrâzam olan irvanî-zâde Mehmed
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Rüdi Efendi idi. Komisyona asl sermâye veren Sa’dâ Efendi
ki Sultan Süleyman zamanndan beri arâzi hakknda yaplm
olan kanunlar kuyûdundan çkarp cüz’ cüz’ komisyona verdi.

Bunlar komisyonca ebvâb ve fusûle taksim olunarak ve îcâb-
vakt ü hâle göre ba’zlar ta’dil ve lüzum görülen ba’z- mevâdd-
kanunîye dahi ilâve olunarak bir kanun-nâme lâyihas tanzim
olundu ki hâlâ Düstur’da münderic olan arâzi kanun-nâme-i hü-

mâyûnu.’dmx. bu kanun-nâme lâyihas hitâme reide olarak tem-
hir olunmak üzere iken Sa’dâ Efendi âzim-i dârü’n-na’îm ve

komisyonca bâ’is-i te’essüf-i azîm oldu.

Asrmzda yeni yetien küttâba benzemeyip Divan kaleminde
pek eski vakitlerden beri te’essüs etmi terbiye -i sahîha-i kalemiy-

ye sâyesinde yetimi gayet edîb ve sâlih ve mütevekkil ve kaani’

bir zât- iffet-vesîm idi. Sahîhen hâfz- kavânîn ve kuyûd-
kalem olup bu yolda kalemce her ne ma’lûmât aransa anda mev-
cûd idi. Sanki bir mecmu’ a-i nefîse-i kuyûd idi. Binâen-alâ-zâlik

bu kerre vefât Bâbâli’ce zâyi’âttan ma’dûd oldu. Akrabâsmdan
mu’âvini makamnda bulunan Hâsib Efendi usûl-i kalem iktizâ-

smca yoliyle kendisinin yerine ta’yin olundu. Meer bu dahi
ann gibi bir âhiret adam imi ki ibtidâ me’mûriyeti kabûl
etmedi. Lâkin zâbt olan kesedar Tahsin Efendi’nin emri üzere

kanuna muhâlif hareket etmemek üzere me’mûriyeti kabûle
mecbûr oldiyse de me’mûriyet-i cedide hasebiyle bi’t-tabi’ maâ
ziyâde olmak lâzm gelip hâlbuki “

Göreceim i yine evvelki i
derecesindedir. Fazlasn kabûl etmem. £irâ imdi beytülmâl-i müslimî-

nin müzayakas var imi. Fazla ey alrsam beytülmâli izrâr etmi olu-

rum. Benim eski maâm bana kâfidir” deyu tebeddül-i me’mûriyyet
hasebiyle zamm- maâ ve mümeyyizlie mahsûs olan hâslât
kabûlden istinkâf eyledi. Hâlbuki “Bu maâ ve hâslât zâta mahsus
bir ey olmayup me’mûriyete mahsus olduundan ba’dehû dieri bu

me’mûriyete geçer ise ana muzrr-olur” deyu ikna’ma çalld. Nihâyet
zamm lâzm gelen maâ ile hâslât kendisi kabûl etmeyip kese-

darda terâküm etmek ve kaydiye veyâhud baka bir hidmet
ve emek mukabili ittihâz edilmeyip fakat zâbt olan kesedar
tarafndan aralk aralk kendüye atiyye sûretiyle verilmek
sûretine güç hâl ile irzâ olundu. Sa’dâ Efendi’nin bilâ

veled vefâtiyle hânesi mahlûl oldu. Hâsib Efendi’nin
hânesi dahi mukaddemâ Aksaray harîkmda muhterik olmala
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kira köelerinde dolamakta imi. Hâsib Efendi’ye cânib-i
mîrîden atiyye sûretiyle bir mikdar ey ihsan buyrularak
ve hazîne-i evkafça dahi müsâadelice tutularak bu atiyye ile ol

hânenin Hâsib Efendi’ye verilmesi kalemce bi’t-tezekkür komis-
yona ifâde olundukta derhâl Fuad Paa’nm yannda gittim.

Keyfiyeti ifâde ve recâ ettim. Müsâade ederek “Hemen imdi
amed odasndan bir efendi çar. Bu hânenin bedeli cânib-i mîrîden
verilip hazneteyn beyninde mahsûbu icrâ olunmak üzere bir arz tezkiresi

yazdr deyu buyurdu. Ben de komisyona gelip keyfiyeti ifâde
ettim. Hemen Hâsib Efendi’ye tebir olundukta “

Hazîne’nin
böyle vakt-i müzayakasnda hane bedeli almak yakmaz. Hem de

Mâliye hazînesi hânenin deerini vermez. Evkafn bende hakk kalr”

deyu bunu bir veçhile kabûl etmiyeceine kasem ederek cef-

fe 1-kalem cevab vermitir. Asrmzda yetien gençler içinde
bu türlü adamlar çkmaz olduundan garâib-i vâk’âtdan
olmak üzere itnâb- makal olundu.

Dârülmesnevî muallimi Tevfik Efendi’nin dahi bu esnâda
vefât urefâ ve zürefây-i asra mûcib-i te’essüf oldu. Bu zatn yeri
de bo kald.Meclis-i vala azasndan Salih Paa dahi bu esnâda ve-
fâtetti. Kendisini yetmi yanda olmak üzere haber verirdi.Hâl-
buki mîr-i alem Mehmed Bey-zâde Emin Bey’in olu Emin
Bey in vefat ise 1196 tarihinde idüi seng-i mezarndan ma’lûm
idi. Akdemce Yemen vâlisi Srr Paa’nn dahi vefât eylemi
olduu haber alnd. Hilâl-i ramazân- erifte dahi Celâlüddin
Paa vefât etmitir. Yeniçeri vak’asmda ann dahi Aa-Hüseyin
Paa gibi hizmeti sebk etmi bir. zâttr. Hayli vakitlerden beri
mütekaiden Üsküdar’da ikamet üzere idi.

Elhâsl bu sene pek gam-nâk bir sene olup âfak dahi enfüs
ile mütenâsib idi. öyle ki austos içinde havalar bozulup ol

vakitten beri bozuk düzen giderek kânûn- evvelin yirmisinde kar
yamaa balad ve pek iddetli souklar oldu. htiyar adamlar
böyle edîd ve medîd k görmedik derler idi ve eerçi altm
be tarihinde dahi bir iddetli k oldiyse de bu kadar sürmedi.
Çend ruz zarfnda alp satm idi. Bu sene ise eyyâm- sele üç ay
kadar mümted oldu ve cemerât yerine kuba karlar dü-
tü. Nihâyet ubatn yirmisinde karlar yamura mübeddel oldu.
Avrupa’nn ekser mahallerinde dahi itâ böyle edîd oldu. Erzu-
rum’da ise bi’l-akis bu senek olmad; j JjJ-1 J
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Esbâb- merûhadan nâî bu sene çok kimesneler vefât etti. Hele

zaîfü’l-bünye olanlarn ekseri dayanamayp gitti.

Bi-hikmeti’llahi teâlâ bu sene kömür dahi gayet kaht u galâ

üzere olduundan halkn kömürsüzlükten dolay çektii zahmet

ve meakkat kaabil-i ta’rîf deildir. Çünki mukaddemâ kömürün
yüz kyyesine krk kuru narh verilmi idi. Bu senelerde ise yev-

miye pahal olduundan kömür yerinde pahal çkp yüz kyyesi

krk kurua olmak üzere verseler kömürcüler mutazarrr olacak-

larndan vaktiyle ikâyet ve narhn biraz daha kabartlmasm
ricâ etmiler idi. btidâ ehr-emânetinden dayanlp ba’dehû i
Meclis-i vâlâya dütü. Orada müzâkere ve mübâhase ile sürün-

cemede kald. Bu srada ise kömürcüler bu ticâretten vazgeçip

hattâ öküzlerini bile satmlar idi. Mevsim-i itâ geldi. Kömür
bulunmaz oldu. Dâire-i askeriyye dahi vaktiyle ber-mu’tâd

askerin kömürünü tedârik etmemi olduundan taralardan ahâ-

li-i stanbul için gelen kömürü cebren çevirip almaa balad.

Bu dahi bir mertebe daha muzâyakay istilzâm eyledi. Bunun
üzerine kömürün yüz kyyesi krk be ve ba’dehû elli kurua satl-

mak üzere ruhsat verildi ise de kömürün tozu bile bulunmaz oldu.

Nihâyet üll yu-U fehvâsmca narh kaldrld ise de bunu

vaktiyle yapmal idi. imdi ise havalar pek sert olup bir tarafa

âmed üd kaabil olmadndan narhn kaldrlmas gelecek sene

için müfîd olup bu sene bi’t-tabi’ fâidesi görülemedi. Kömürün
her kyyesi üçer kurua satld. Belki ba’zan bakkal dükkân-

larnda gizlice onar kurua kadar satld oldu. Eer bir ay evvel

narh kaldrlm olsayd bu muzâyaka çekilmezdi. Asl kusur

Meclis-i vâlâ ile dâire-i askeriyyede iken oralara bir ey denile-

meyip ancak bîçâre ehremini Hüsamüddin Efendi’nin azliyle

halka tesliyet verildi. Yerine Osman Efendi ehremini oldu.

Garibdir ki Osman Efendi’nin ehremini olduu günün ferdâs

havalar bir parça açld ve mukaddemce edilmi olan tedârikâtm

âsârndan olmak üzere ol gün birkaç kayk kömür geldi. Halk

dahi Hüsamüddin Efendi’nin eâmet-i kademinden bahs eder

oldu. Ma’amâfih erkân- devlet ve Saltanat’ta deil Devlet’i

stanbul’u idâreye bile liyâkat ve iktidâr olmadndan “En

hasis olan kömür iini dahi âir mevadd- mühimmedeki ilerine benzetti-

ler” deyu halk îtirâz eylerdi. Mart evâilinde hilâf- mu’tad ola-

rak havalar küâyi üzere olup cebr-i noksan yolunda emâreler
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görülür iken nevrûz- sultânîde yine havalar bozuldu. Hayli
kar yad fakat mevsimin tahammülü olmadndan bir iki gün
zarfnda eridi.

bu yetmi dört senesi abannn yirmi beinci ve martn
yirmi dokuzuncu cumartesi günü bir olumuz dünyâya geldi.
Büyük pederim Hac Ali Efendi’nin ismiyle tesmiyesi münâsib
görüldü. Sâdc Fuad Paa olup o dahi Sedâd ile tahallüsunu
tensb ederek Al Sedad deyu tesmiye edildi ve ol gün Zât-
âhâne Bâb- seraskerî’yi terifedip neferât- askeriyyenin ehriye
maâlarma onar kuru zamm ile otuzar kurua iblâ buyruldu.
Onbalarn ve çavularn maâlarma dahi bu veçhile zamm
edildi ve mukaddemâ yüzbalar ile mülâzimlere biraz ey zamm
olunmu idi. Bu kerre yüzbadan miralaya kadar olan zâbitâmn
maâlarma dahi birer mikdar ey zamm buyruldu. Sarây-
hümâyunun mesârif-i fevka’l-âdesine nazaran askerin maââtna
dahi bu veçhile zamm olunmak kaa’ide-i tenâsübe ri’âyet demek
idi. Lâkin Hazîne bu mebâlii nereden tedârik edecek buras
hsab edilmiyor ve muvâzene-i mâliyye gözedilmyor idi.

^

Hlâl-i evvâlde Fethi Paa-zâde Mahmud Paa ile Msrl
Ilhâmi Paa’nm sultanlar tezvic olunacandan mâh- merku-
mun on üçünde sûr- hümâyuna bed ! olunacana dâir arife
günü Bâbâlî ye irâde-i seniyye geldi. Böyle muzâyaka-i mâliyye
arasnda sûr- hümâyun vuku’u ise vükelây aalatt.

a

Bu esnâda vükelây-Devlet’i pek ziyâde igal eden mevadd-
cesîmenin balcas Karada mes’elesi idi. Öteden beri Karada’-
da metropolid makamnda bir reîs-i rûhânî bulunurdu. Muah-
haren Danyal dukalk ve deylik iddiâsma dümütür ve Kara-
da bi köede yatur bir ylan iken bunun kuyruuna basp da
meydana bir Karada mes’elesi çkaran dâmâd- ehriyârî
Mehmed Ali Paa ile Serdar- ekrem Ömer Paa idi ve rusyalu-
lar Karadalu’yu her veçhile sahâbet ve himâye ettiklerinden
baka Danyal Bey geçen sene Paris’e gidip imparator ile görüe-
rek her naslsa anm hüsn-i teveccühünü kazanm idi ve karada-
lular hârice tecâvüz ile ba’z- mahalleri istilâ eylediklerinden
üzerlerine sevk-i asker olunmaa kyâm olundukta Rusya ve
Fransa sefâretleri tarafndan asâkirin iâdesi teklif olundu. Bu
sûret ise hukuk- Saltanat- seniyye’ye dokunur bir keyfiyet
düünden ve Avusturya sefirinin resmen ve ngiltere ve Prusya
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sefirlerinin dahi kendiliklerinden olarak min-gayri resmin “Ka-
rada memâlik-i Devlet-i aliyye’ den olmasiyle Devlet-i aliyye an istedii

gibi terbiye eyler. Buna bir tarafn müdâhaleye hakk yoktur'

’

demeleri

dahi kuvvet-i kalb olduundan Âli Paa Rusya ve Fransa sefa-

retlerinin tekliflerine kaviyyen kar olarak cevâb- redd vermi
idi. Mu’ahharen ngiltere’den ve Prusya’dan telgraf ile haberler

gelip sefâretleri Bâbâli’ye tebli ettiler. öyle ki
“
Düvel-i erba’a

Karada’ Devlet-i aliyye’ye çinetmiyeceklerdir. Bu keyfiyet Paris kon-

feransnda yâhud ba’dehû bir mecliste söyleilsin. Ancak ol vakte kadar

kimesnenin burnu kanamasn. Devlet-i aliyye hemen asâkirini geri çeksin”

deyu takrir ettiler. Bunun üzerine Âli Paa yumuak davranmak
lâzm geldi. Fakat hemen askerin iadesi dahi pek bârid olaca-

ndan “Danyal askerini çeksin de bizimkiler de çekilsin” deyip bu
sûrete süferây irzâ ederek ol veçhile mektublar yazld. Ancak
bu mektublarm vusûlünden akdem tarafeyn asâkiri tesâdüf ile

muhârebe vuku’a geldii haber almmala hemen muâyede
yerinde tekrar tahrîrat yazld. ngiltere devletinin Karada
hakknda mutâlâ’as Devlet-i aliyye’nin muhâfaza-i hukukuna
ve avusturyalularm efkârna muvâfk olmak lâzm gelirken

muhâlif bulunmalar mücerred Fransz imparatoruna mümâ-
ât kabilinden olmak gerek idi. Çünki bu esnâda ngiltere
devleti mümkin mertebe mparator- müârünileyhin te’lifine

çalyordu.
Rusyalular tüccar vapuru deyu lede’l-iktizâ muhârebede

kullanlabilmek üzere seksen kt’a vapu yapp iletmek üzere-

dirler. Tedârikât- sâireleri dahi buna makystir. Politikaca hâl-

leri dahi ma’lûmdur. Elhâsl Krm muharebesi Rusyalu’ya bâ-
dî-i intibâh oldu. Bizler ise hâl-i bî-kaydî ve gaflette kaldk ve
pek garib sefâhatlere daldk.

ehr-i hâlin yâni evvâlin üçüncü perenbe günü sûr-
hümâyûna bed’ olundu. îlhâmi Paa’ya Vaniköyü’ndeki Mus-
tafa Paa yals ve Mahmud Paa’ya Emirgûn’da Giridli Mustafa
Paa yals hazrland. Hâlbuki Karada’da vuku’ bulan hezi-

met-i askeriyye üzerine Girid’in ihtilâli havâdisi efkâr- âmmeyi
tahdi etmekte olduu hâlde böyle sûr u sürür dâiyeleri enzâr-
enâmda pek çirkin görünüyordu. evvâlin yirmi birinci perenbe
günü Cemile Sultan ile Mahmud Paa’nm ve yirmi sekizinci

perenbe günü Münire Sultan ile îlhâmi Paa’nm zifaflar icrâ

Tezâkir-i Cevdet 4
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klnd. Bu cihetle sûr- hümâyun tamam iki hafta mümted oldu
ve evvelki sûr- hümâyunlardan daha tekellüflü oldu. Vükelâ
çadrlarndan tâ Dolmabahçe’ye kadar yolun iki tarafna me’a-
leler dizildi. Geçen sene olduu gibi bütün sahrâlar çadrlar ile

doldu ve çadrlar kanâdil ile müzeyyen olup günde be def’a
enlik toplar atlur idi. Vükelâ ve me’murînin sâhil-hâne kap-
lar dahi kandiller ile müzeyyen idi. Esbâb- ay ü tarab mükem-
mel olup eb ü rûz çalglar çalnr ve canbazlar oynar idi. Geçen
sene olduu gibi bu sene dahi vükelâ çadrlar pigâhmdaki
kandilleri her gün çoaltmakta birbiriyle yar ederlerdi. Kandil
ve fenerlerin adedi ba’zlarnda altar yüze ve baclarnda
sekizer dokuzar yüze bâli oldu ve bu sene fazla olarak çadrlar
önüne çimen döediler. Ba’zlar dahi limon ve çiçek sakslar ile

tezyin eylediler. Kandil ve fenerler diyelim ki me’aleden azm
olsun. Çimen dahi hayme ve sahrâya yakr bir eydir. Amma
sakslar ile çadrlar beyninde hiç tenâsüb olmayp bunlar
hane ve sahil-hane tecemmülâtmdandr. Böyle mütenâsib ol-
mayan eyler ahlâkn hâriç ez-nisbet bir hâle gelmi olduklarn
i âr ederdi. Âli Paa’nm sûr- hümâyûna dâir tarz- kude-
mâya taklîden konferans me’mûriyetiyle Paris’de bulunan
Fuad Paa ya yazm olduu mektûb- letâfet-üslûbun bir sûreti
buraya tahrir ile dere olunur 1

.

Meclis-i vâlâ âzâsmdan Kayseriydi vezir Ahmed Paa
Girid e me mûr olup ma’iyyetine dahi Ticâret muâvini Remzi
Efendi ve Meclis-i âlî-i Tanzimat tercüman Kostaki Efendi
ta’yin olundu. Cümlesi birlikte Girid’e gittiler.

Mukaddema damad paalara sfat- askeriyye verilip bu
cihetle Ali Galib Paa selâmla giderdi. Geçende Edhem Paa
ve Mahmud Paa ve Ilhâmi Paa rütbe-i vezâretle Meclis-i
valaya me mur olduklarnda damadlar selâmla gelmekten afv
olunduklarna dâir irâde-i seniyye sâdr oldu. Galib Paa’nn
buna pek can skld. Yüzlük mecidiye altn zilka’denin altnc
cuma günü yüz elli üç kurua ve ferdâs yüz elli yediye kadar
çkt. Tüccar ve esnafa aknlk geldi. Fakat akam üzeri yüz
krk sekize kadar tenezzül etmekle bâdî-i tesliyet oldu. Zilka’de-
nin yirmi birinci cumartesi günü rü’ûs imtihanna bed’ olundu.

Bu cümlede iaret edilen ve ayr bir kâda yazlarak deftere yat-trld anlalan mektup sureti kaybolmutur.
' ‘



TEZÂKÎR-Î CEVDET 51

Perenbe günü hitam buldu, imtihana giren otuz yedi kii

olup on sekizi rü’ûs alabildi ve mukaddemâ imtihanlarda ba’z-

asilzâdegâna dahi elden rü’ûs verile-gelmi iken bu kerre anlara

rü’ûs verilmedi.

Jul <j jIjjj j jl 0JCJo_p vefkmca bu hilâlde Devlet’in

bana bir de Cidde gaa’ilesi geldi. öyle ki bir gemiye ngiliz ya

slâm sanca çekilmek maddesinden dolay Cidde ahâlisi bi’l-icti-

mâ’ ngiliz konsolosunu îdâm ettikten baka fransz konsolosunu

dahi familyasiyle beraber îdâm ve Cidde’de bulunan yirmi

iki kadar hrstiyan tüccar katl-i âm etmiler. Ingiliz konsolosu

pek fenâ bir adam olup her ie müdâhale ederek etmedii

fenâhklar yok idi. Bu cihetle müstahkkini buldu denilebilir ise

de “Fransz konsolosu yeni gitmi bir eyden haberiyok bir, güzel adam

imi” deyu ann familyasiyle beraber îdâm olunduuna herkes

te’essüf etmitir. Bu vak’ada Cidde vâlisi Nâmk Paa Mekke’de

bulunup icâleten asker ile Cidde’ye gelmitir. Lâkin mu’ah-

haren ngiliz gemileri gelip Cidde’yi topa tutmutur.

Hazîne-i hassa’nm iddet-i müzayakas hasebiyle mukadde-

mâ tertib olunan eshâmyâni kavâ’im-i îrâdiyyenin rub’u mikdar

çkarlm idi. Ancak Hasib Paa azl ile yerine Safvetî Paa Mâ-
liye nâzr oldukta bâkîsini çkarmaa cesâret edemedi. Çünki bu

sûret Hazîne-i hassa’nm düyûnunu bir takrible Mâliye hazîne-

sine devr ü tahmîl demek idi. Hâlbuki el-hâletü-hâzihi yirmi

yerde ebniye-i hassa inâat var kadnlarn ve Sultanlarn etmek-

te olduklar borçlara ise cihann altunu bir yere gelse kifâyet

etmiyecei derkâr idi. u hâlde mâdâmki Hazîne-i hassa Mâliye

hazînesine arka verip dayand. An da düürecei gelip göründü.

Devlet-i aliyye’nin îtibâr- mâlîsi bütün bütün mahv olma merte-

besine geldi. Yüzlük mecidiye altunu yüz altm kurua kadar çkt,

iflâs emâreleri görünüp herkes ne yapacam ard. Bu esnâda

sarây- hümâyun için tüccar ve sarrâfândan bir mikdar akçe

istikraz olundu. Ancak yüzde krk be kuru raddelerinde fâiz

olduu ma’lûm olcak bütün bütün îtibâr- mâlîye halel geldi.

Akdemce Fuad Paa Paris konferansna me’mûr olup gitmi

ve Mahmud Nedim Paa Hâriciye nezâreti vekâletine ta’yin

edilmi idi. Fuad Paa’nm bir me’mûriyyet-i hafiyyesi dahi

Avrupa’da bir istikraz akd ile umûr- mâliyyeyi yoluna koymak

husûsu idi. Lâkin sefâhat ve isrâfat kaplar bu mertebe açk
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Efendi’nin azli emr-olundu. Bir gün sonra Eref Efendi hânesinde
habs ile ba’dehû hesabna baklmak üzere kapsna karakol
kondu. Bir gün sonra yâni muharremin sekizinci sal günü Top-
hâne müirlii Seraskerlie ilhak olunarak Rüdi Paa Mecâlis-i

âliyyeye me’mûr klnd. kisi birlikte Mabeyn-i hümâyûn’a
celb ile huzûr- hümâyunda me’mûriyyetleri icrâ buyrulduu
srada Zât- âhâne evvelce anlar ile Bâbâli’ye gönderilmek
üzere hazrlam olduu hatt- hümâyûnu anlara krâat etmi
ve “Bunu kendim kaleme aldm. Sonra tebyiz ettim. Baka kimesnenin

dahli yoktur’’ demi. Bâbâli’de alay tertib olunup Serasker Paa
üniformasiyle ve Rüdi Paa yalnz niânile olduklar hâlde
Bâbâli’ye geldiler. Hatt- hümâyûnu dahi Ba-mabeynci Osman
Bey getirdi.

Sûret-i hatt- hümâyun

Hasbe’l-îcâb sûr- hümâyunlarmzdan dolay vuku’ bulan düyun-

dan baka hilâf- rzây-i mülûkânemiz olarak müta’allikat- âhânemiz
taraflarndan tasarrufsuzluk ve kayidsizlik sûreti gösterilerek ba'z-

mübayaat vuku ’ bulmakta olduu mesmû’umuz olup bundan böyle kâffe-i

müta’allikat- âhânemizin tahsisatlariyle idare olunarak andan fazla
bir güne masraflar vuku’ bulmasna katfâ rzâmz olmadndan
gerek tebe’a-i Devlet-i aliyye’mizden ve gerek hâricden hiçbir kimsenin

her ne vakit olursa olsun matlubuma destres olurum mülâhazasiyle isteni-

len eyleri getirmee mecburiyetleri olmad bakaca hatt- hümâyûnu-

muzla dahi ilân olunacak ise de ibu irâde-i seniyyemizi bdl-cümle ha-

deme ve me’mârîne ifâde edip âyed hilâf hareketinde bulunanlar olur

ise ann dahi önü kestirilmek ve icâbna göre habs ü te’dib ettirilmek ve

bunlara dâir lâyenkafi’ tahkikat ve tedkikat icrâ olunmak lâzm geldiin-

den Serasker Rza Paa’nn bu husûsa ta’yini nezdimizde tensîb olun-

mu ve binâberin münâsebet-i mevki’iyyesi ciheiile Tophâne-i âmiremiz

müirlii dâresinin bizzât Seraskerlie ilhâkyle müârün-ileyhe ihâlesi

ve Tophâne-i âmiremiz müiri Mehmed Paa dahi mütehayyizân- vüke-

lâmzdan bulunduundan ann dahi mecâlise me’mâriyeti münâsib görünüp

müârün-ileyhimâ celb ile me'mûriyetleri bi’l-icrâ Bâbâli’mize gönderilmi

olduundan ve müârün-ileyh Serasker Paa ile Mâliye ve Hazîne-i hassa

nâzrlan Paalar hemen bi’l-ictimâ' müzâkere-i maslahata mübaeret

ederek ve hakka makrûn olan ve nice sebeblerden dolay fâhi bulunan
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duyûn tedkik olunarak defterlerinin tanzimi ve vakten mine’l-evkat bu
makule ey vuku ’ bulmamas esbâbnn behemhâl bulunmas dahi irâde-i

kat’iyyemiz iktizâsndan bulunduundan serî’an icâb hâle ibtidâr
olunsun1

.

Muharremin on yedinci günü Abdülmecid Han hazretleri
Bâbâli ye terif buyurdu. Kemâl-i mehâbet-i âhâne ve bir
tavr- nermâne ile attan inip kimseye iltifât etmiyerek, ner-
dübândan çkrp dâire-i hümâyunlarna girdi. Vükelâ dûçâr-
dehet olarak birer birer nerdübândan çkp Meclis-i Tanzimat
odasna girdiler. Sadrâzam Âli Paa’y o kadar dehet istilâ

etmi idi ki dizlerinin ba çözülüp nerdübân güç hâl ile çkt.
Sadrâzam huzûr- hümâyûna celb ile haylice hafi musâhabet
olunduktan sonra Kapudan- deryâ Dâmad Mehmed Ali Paa
ve Serasker Paa dahi içeri girdiklerinde Refi’a Sultan’m altm
bin kese akçe borcundan bahisle Zât- âhâne söze balayp
Mehmed Ali Paa’ya hitâben “Sen bunu bilirdin. Niçin mâni ’ ol-

madn” dedikte Kapudan Paa “Haberim yok” demi ise de “Ket-
fudâsi' olacak Eref katn senin adamn deil midir. An sen kethudâ
etmedin m” deyu muâheze buyurmala beraber “Siz bunlar ya-
pyorsunuz tâ ki ben kederle öleyim deyu. Lâkin Abdülmecid dümanlarn
gönderirde sonra gider” deyu buyurmu. Mehmed Ali Paa eyman-
galîza ile Zât- âhâne’yi inandrmak istedikte Zât- âhâne
gazaba gelip “Senin yeminlerine de inanlmaz. Mukaddemi softalar
da ayaklandran sen deil misin” deyu buyurup buna cevâben
Mehmed Ali Paa “Ben anlar tahrik etmedim. Def ettim” [deyu]
tebri’e-i zimmet edecek oldukta dahi Zât- âhâne: “Sana öyle
demek düer.

^

ehrî Hafz Efendi gelip de Efendim eyhülislâm Efendi
dâiniz hâk-i^ pâyinize arz- ubûdiyyet eder. Efendimiz merak etmesin.
Filân ve filân istemiyorlar. Birkaç kiinin azl ü nasbi ile dahi baslp
biter dedikte eer sen anlar ile birlikte olmasaydn senin ismini dahi
yâd ederler idi. Çünki muharrik deil idin niçin senin isminiyâd etmediler

’ ’

deyu ilzâm buyurmutur ve “bu srada o Hayreddin Paa hinzîri
senin adamn deil miydi. Sonra benim menfurum Emir-i-ahur Mustafa
Paay zabtiye müiri etmek istedin” deyu tevbîh eyledikten sonra
“Sen Aziz EfendVye dahi tarafdârsn. Annla ittihâd ve ittifâka meydan

Bu metinden sonra “bu hatt- hümâyûna cevâben makam- Sadâret'Un
takdim olunan takrîr-i âlî surelidir” kayd mevcud ise de takriri hâvi bulundu&u
ve deftere yaptrld anlalan kâd kayb olmutur.
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bulmak için mukaddemâ beni Adalar seyahatine tevik ile götüren sen

deil misin. Hâin herif sen din ü devlete ve pâdiâhna hâinsin. Hem

kaatilsin. Avrupa’da düello derler bir âdet var. Ben deseninle birer tabanca

alp kar karya çkalm. Birbirimize tabanca atalm. Seni nefy eden

yalnz Reid Paa deil idi. Ben bu bâbda müttefik idim. Sen makamna

m güveniyorsun. Makamn muhafaza etmelisin” dedikten sonra

Sadrâzamla hitaben “Sen nasl sadrâzam olacaksn. Böyle eylere

bakmyorsun. Mührü alrlar da adam kouverirler. Mes’uliyet altndasn”

deyu tekdir buyurduu srada âir dâmad ve paalar gelmi

olduklarndan “Sultanlar gece mehtablarda gezermi. Benim gece meh-

tabda gezer kzmyoktur. Anlar da redd edeceim. Bu heriflerin harekât

artk nâmûsuma dokunur oldu” deyu dahi tekdir ettikten sonra iç-

lerinden hassaten Ali Galib Paa’ya iâret ile ‘Bu borç maddesine

ibtidâ bu köstebek kyâfetli herif sebeb oldu. Bunu bir vakit Hazîne-i

hassa nâzn etmidik. Bana Fâtma Sultan’n otuz bin kese akçelik borç

defterim gösterdi. Ol vakit babasnn ' fesâdmdan korkuyordum. O
cehennem oldu kurtulduk. Lâkin bu babasndan müfsid olacak” deyu

tekdir etmitir. Bu srada Mehmed Ali Paa’y “Hâin kerata”

deyu sebb ettikten sonra meclis odasna terif ile taht- hümâyun-

larna cülûs ettikte Mazlum Bey gözüne ilimekle kemâl-i mehâ-

betle: “Haydi var söyle meclise gelsinler” deyicek Mazlum Bey

havfü telâ ile gelip vükelây dâvet etti. îbtidâ Sadrâzam hatt-

hümâyun elinde olduu hâlde gelip âiri dahi arkasndan vürûd

ile Hâriciye nâzr vekili Mahmud Nedim Paa hatt- hümâ-
yûnu okudu. Hatt- hümâyûnun sûreti budur 1

:

Benim vezîr-i meâlî-semîrim

Cümleye ma’lûm olduu üzere umûr- mâliyye her türlü itinâya

âyân bir madde-i hayâtiyye olduu hâlde bir müddetten beru avânz-

müte’addideden nâî tasarrufât- sahîhaya baklamyarak devletçe ve

milkçe elzem olan slâhât muhtâc olduklar masârife hazînenin vakti

olamamasndan dolay geri kalm ve birçok lüzumsuz sarfiyyât ve

telefât ve atâyâ ve maâât böyle nâfi ’ ve müsmir masraflarn yerini

tutmu me’mûrîn-i devlet iktidarlarnn fevkinde sefâhate dalarak

hazîne-i devleti bir de anlar zrâr eylemi olduklarna ve Sal-

tanat- seniyyemizin tezâyüd-i evket ü sa’âdeti ve dest-i hilâfetimize

vedîatu’l-lah olan bi’l-cümle tebe’a-i âhânemizin âsâyi ü râhati ve emr-i

1 Bu hatt- hümâyun sureti ayr bir kâda yazl olarak metne ilâve

edilmitir.
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hcârat^ ve zirâ’atlerinin ihtihsâl-i vesâil-i terakkisi ile husûl-i servet ü
ma mûriyeti nezdimizde akdem-i akmâl olduuna binâen mu’ahharen ba’z-
vükelâmzdan mürekkeb olarak tertîb olunan meclis-i mahsûsta Devlet-i
aliyye mizin slâh- umûr- mâliyyesi ve masârif-i umûmiyyenin telef ü
ereften kurtulup vâridâtn mecrây-i tabî’îsi ki devlete mâlen hidmet
eden umûm- nâsmhüsn-i muhâfaza ve refâh ü emniyet ve saâdeti madde-
leridir. Oralara sarf

.

ve âir slâhât- mülkiyyenin itmam tezekkür
olunmakta olmasiyle bi-avn’ ilahi teâlâ âsâr- fi’liyesi karîben müâ-
hede olunaca me'mûl olarak Hazîne-i hassamza âid olan ba’z- dü-
yûnun hakk u insâfa tevfikan tedkiki ve bundan böyle mesârif-i vâk’a-
smn br husn- tasarruf yolma konulmas zmnnda iktizây-i hâlin
crasiyle ba’d-ezm sarây- âhânemiz ve sultan saraylarna eyâ bey’
edenlerin ve

^

akçe ikrâz eyleyenlerin alacaklar veçhen mine’l-vücûh kabul
olunmyaca Serasker Paça’nn bu husûsa me’mûr olduu tarihten îtibâ-
ren tüccâr- ecnebiyye ile kâffe-i esnafa ilân olunmutur. te tasarrufât-
mahsusa maddesinde fevka’l-gaye bizzat ikdam ve ihtimâm etmeklik
indimizde kat’iyyen mukarrer olduu misillû sarfiyâtm cihet-i umû-
miyyesinde dahi bi’l-cümle vükelâ me’mûrin-i Devlet-i aliyye’miz taraf-
larndan hakikaten ve sahîhen tasarrufdt- kâmileye bezl-i mechûd
olunmas râde- kat’iyye-i âhânem iktizâsndan olduundan eerçi bu
yoldan zerre kadar^ tesâmüh eden olur ise hazret-i Allah’n gazeb ü kaa-
bma duçar olacana übhe olmadktan baka o misillûlar haklarnda
devletimizin hayr u selâmeti için kanûnen dahi eedd-i itâb ile mu’âmele
olunmas karar-gîr olmala ve erkân- devlet’in kadr ü haysiyyeti birta-
km htâm- zahirî ile olmayp devletin tezâyüd-i ân u evketi ile

hâsl olacandan ve öyle bîhûde eylerle hazine-i devlete bâr ve vâridât
mahalline sarf u îtâya mâni olmak kâr- sadâkat ve vatan-perverî olma-
dndan cümlenin hadd ü hâline göre zâtça dahi bir hüsn-i idâre yolu
tutulmas elzem bulunmala ibu irâde-i seniyyemiz herkese ilân olunsun.
Hak teala hazretleri cümleyi muvaffak buyura âmin.

F y muharrem sene 2y$

Hatt-i hümâyun okunduktan sonra Sadrâzam Âli Paa
“Efendimiz bu hatt- hümâyunlarn sdâr ile kerâmet buyurdular”
yolunda teekkür etmek istediyse de gayet sklarak ey nesne deyu
nâzikâne iidilir iidilmez bir nutuk îrâd eyledi. Müteâkben
Kbrsl Mehmed Paa “Böyle bir tenbîhât- kaviyyeye muhtâc idik.
Efendimiz kerâmet buyurdular” deyu söyledi. Zât- âhâne ise bu



TEZÂKR- CEVDET 57

esnâda tahttan inip [Meclis] odasnda gezinmekte idi. Def’aten

tahta çkarak göründükte Sadrâzam temennâ edip âirleri dahi

ana peyrev olarak meclis odasndan çkld. âir seneler gibi

hâzr edilen Meclis-i Tanzimat ve Meclis-i vâlâ mazbatalarnn
krâatine meydan kalmad. Meclis odasndan çklp me’mûrîn
ber-mutad icrây-i resm-i teyi5

için Meclis-i Tanzimat dâiresi

tarafna giderken ber-minvâl-i sâbk hatt- hümâyûnun kra-
atinden evvelce vâki

5

olan tekdîrât ve tevbîhâttan Meclis-i vâlâ

tarafmdakiler bî-haber olduklarndan Zât- âhâne’nin Mazlum
Bey’e gazûbâne “Söyle meclise gelsinler

55
demesi ve ba’dehû maz-

batalar okunmakszm çklmas gûyâ ki terifatçlarn vaktiyle

vükelâya haber vermemesinden nâî Zât-i âhâne tahta cülûsun-

da vükelânn hâricde bulunmas hasebiyle gazebnâk olmasna
hami olunarak kimi Terifatç Efendi’nin azline re’y verir ve kimi
“Ann ne kabahati var. Vaktiyle ba-mâbeynci Terifât Efendiye haber

vermeliydi
55 deyu ma’zûr görür velhâsl kimi karaltya kubur

skar kimi karanlkta nian alr idi. Hâlbuki Tanzimat sofasna
gelindikte Hünkâr odasnda gürültü büyümee balad. Meer
ki Sadrâzam ve Serasker ve Kapudan Paalar tekrar huzûr-
hümâyuna celb olunup îzâhâta ibtidâr- olunmu olmasiyle bir

taraftan Zât- âhâne savt- cehr ile Kapudan Paa’ya itâb-âmiz

hitâblar eder ve bir taraftan Kapudan Paa tebri’e-i zimmet
zmnnda galiz galiz yeminler eylerdi. Bu hâlde Kbrsl Mehmed
Paa odadan çkp uaklar dar ihrâc ve kaplar sedd ettirdi.

Vükelâ ve sudûr ve ekser-i me’mûrîn Meclis-i Tanzimat kâtib-

lerine mahsus odada ve âiri Meclis-i vâlâ tarafnda ve urada
burada kald. Vükelâ mezkûr odada sandalyalar üzerinde oturup

sudûrdan ve rütbe-i bâlâ ashâbmdan ba’zlar yerde kalarak ko-

uta oturur gibi oturdular. Bizler dahi bunlarn içinde idik.

Ba’zlar dahi ar okuyacak sûrette vükelâya müteveccihen

diz üzerinde ve ba’zlar dier tarafa müteveccihen biribiri üze-

rine oturdular ve bizler kap dibinde bulunduumuzdan Hün-
kâr odasnda vâki5

olan muhâveratn ekserini iitiyor idik. Bu
muhâvere yarm saattan ziyâde mümtedd- oldu. Nihâyet gazab-i

âhâneye biraz sükûnet geldi “imdiye kadar olanlar afv ettim
55

deyu Mehmed Ali Paa’ya izhâr- mülâyemet buyurmalar
üzerine “Efendim kulunuzu dâmad paalarn yannda dahi tekdir

buyurmu idiniz. Afvmz anlarn yannda dahi ifâde buyurunuz
55 deyu
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recâ eylemi olduundan Serasker Paa sâlifü’z-zikr odaya gelip
Mâliye nâzn ile Hazin e-i hassa nâzr Muhtar Paa’ya iâretle
anlar ve arkalarndan dâmad paalar katar edüp mezbaha
götürür gibi huzur- hümâyûna götürdü. te ol vakit dâmad
paalarn yüzleri renkten renge giriyordu. Bu veçhile dâmad
paalar huzûr- hümâyuna duhûllerinde Zât- âhâne Mâliye
nâzrna hitâben “Refi’a Sultan'm borcunda Mehmed Ali Paa'nn
dahli var zam ederdim. Ancak pek çokyeminler ile beni inandrd. Lâkin
bunlarn cümlesi namussuzdur” deyu dier dâmad paalara iâret
buyurmutur. Ba’dehû dâmad paalar çkp Mâliye ve Hazîne-i
hassa nâzrlar biraz meks ettikten sonra anlar dahi çktlar.
Bir aralk Mâliye nâzr ile Hasib Paa huzûr- hümâyûna iste-

nilip vardklarnda Zât- âhâne Hasib Paa’ya “Sen niçin geldin
”

o dahi “Efendimiz ferman buyurmusunuz” dedikte “Hayr ben seni
istemedim. Mâliyeye dâir sözümüz var. Hazîne-i hassa nâznn istemi
idim" dedikten sonra sen dar git diyecei srada “Hem sen
muttasl beni Mâliye nâzr et deyu içeri tezkire yazyorsun. Liyâkatsiz-
liini bilmiyor musun. Evvelki defadaki nezâretinde Hazîne'nin altn
üstüne getirdin. Seni Mâliye nâzr edecek deilim" deyu buyurmu
olduundan gûyâ Hasib Paa Muhtar Paa yerine yanllkla
çarlm zann olunduysa da hakikat-i hâlde taraf- âhâneden
çarlm ve mahsusen bu sözler kendisine söylenmek üzere bu
sûret tasni buyurulmu olduu ba’z- zevât- hakayk-inâstan
mesmû’dur.

îte bu arbedelerden sonra Zât- âhâne çkp ve bir tarafa
nigâh etmiyerek ve binek tanda elenmiyerek tâ Bâbâlî hay-
lisine kadar inip yerden suvâr-i semend-i iclâl olarak sarây-
hümayunlarna avdet buyurduklarnda gurûb- emse birkaç
dakika kalm idi. Ol gün Abdülmecid Han hazretleri Bâbâlî’ye
terif buyuraca hengâmda birâderi Abdülaziz Efendi’yi huzû-
runa celb ile ana taht- saltanat teklif ettikte ayaklarna kapanp
Aman efendim senin ne çektiini ben görüyorum. Lûtf u merhamet

buyurun. Bana bu teklifi etmeyin" deyu istinkâf ile te’mînât- kaviyye
yermi Müü ve akdemce Serasker Rza Paa Zât- âhâne’ye
Vükelâ seni hâl ’ etmek isterler. Lâkin mâdâm ki kuvve-i askeriyye eldedir.

Korkma anlarn cümlesini bir kömür kayyla nefy ederiz" demekle
Zât- âhâne übheye zâhib olup Tophârie’nin Seraskerlie
lhâk dahi hey’et-i vükelânn en korkunç bir uzvu olan Rüdi
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Paa elinde Tophâne’nin bulunmamas mutâlâ’asna mebnî

olduu ve bu arbedelerden sonra Zât- âhâne bir gün mecbûr

ve meftûn olduu Serfirâz Hanm ki bu sefâhat ve isrâflar asl

ann sebebi hep o idi. Ann odasna gittikte oda kapsn açma-

dndan Hünkâr pek ziyâde dil-teng olarak cebren kapy açtrp

“Niçin açmyorsun” deyu suâl buyurdukta “Rzâ Paça gibi bir herif

bizim te’dîb ve terbiyemize me’mûr olmu. Bu surette biz edebsiz imiiz

demek oluyor. Edebsiz olanlar böyle edebsizlik dahi edebilir

”

demesiyle

Zât- âhâne “Neyapaym. 0 kadar herif üzerine hücum etti. Çaresiz

böyle bir sûrete teebbüs lâzm geldi. Bir müddetcik böyle gitsin. Sen ana

bakma

”

deyu îtizâr buyurduu mervîdir. Lâkin ba’z- vükelâdan

lede’s-suâl anlar bu rivâyât inkâr ettiler.

Ber-minvâl-i merûh perenbe günü Bâbâlî’de mükerreren

“Namussuz

”

deyu hitâb ve itâb olunanlarn artk me’mûriyet-

lerinde bekalar uyamyaca derkâr ise de Mehmed Ali Paa
kendisini afv ettirmi olduundan kapudanlkta kalm olmak

itikadnda idi. Hâlbuki ferdâs selâmlk yerinde asla yüzüne

baklmad ve ol gece ann ve âir dâmad paalarn infisâllerine

dâir Mâbeyn-i hümâyun bakâtibi Hakk Bey tarafndan kendi-

lerine birer tezkire gitmitir. Ferdâs cumartesi günü kapu-

danlm Meclis-i Tanzimat reisi Kbrsl Mehmed Paa’ya

ve Meclis-i Tanzimat riyâsetinin Mehmed Rüdi Paa’ya tevcih

olunduuna dâir Bâbâli’ye bir kt’a hatt- hümâyun ile geldiler.

Sûret-i hatt- hümâyun

Benim vezîr-i meâli-semîrim

Kapudan- sabk Mehmed Ali Paa’mn yerine Meclis-i Tanzima

reisi Mehmed Paa ve ann yerine dahi meclis-i mezkûr riyâsetine Meh-

med Rüdi Paa ehil ve erbâb göründüünden ve Ticâret nâzn sabk Ali

Galib Paa’nn yerine dahi bir münâsib zât intihâb olunmak üzere oldu-

undan müârün ileyhimâ Mehmed Paa ve Mehmed Rüdi Paa celb ile

me’mûriyetleri icrâ klnarak Bâbâli’mize gönderilmi olmala keyfiyet

ilân olunsun. Rabbimiz teâlâ ve tekaddes hazretleri muvaffak buyura

âmin.” Fi g m sene 127

g

“Münâsib zât kim ola” deyu herkes düünmekte olup Ekse-

lans smâil Paa ise pek ziyâde ümide dümü idi. Ancak hak-
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anda Serasker^ Paa’nm teveccühü olmadndan erbâb-vn uf ann Ticaret nezâretine gelemiyeceini istihrâc etmi-

Mah u RT
8
n
n S°Dra

,

Tlcaret nezâreti Hâriciye nezâreti vekiliMahmud Nedim Paa’ya tevcih buyruldu. Fakat Fuad Paa’nmAvrupa dan avdetine kadar Hâriciye müsteâr Arif Efendi
Ticaret nezareti vekaletine ta’yin edildi ve ann yerine Kabulî
Efendi Hariciye müsteâr vekili oldu. Mahmud Nedim Pasaecls- aln Tanzimat azâsmdan bulunduu hâlde Hâriciye
vekili olmak hasebiyle mazbatalarn temhirinde Ismâil Paa
üzerine takdim olunduundan smâilPaa âzâla ta’yin olunal
mazbatalara muhur basmam ve Mahmud Paa’nm takaddü-munu kabul etmemi d. Bu kerre kendisinin matmah- nazar
olan Ticaret nezaretine Mahmud Paa me’mûr olcak pek ziyâde
bozuldu. Mehmed Al Paa isiz kald cihetle ncirköyü’ne
ve sair yer ere gidip dolamakta ise de yine vekarma halel getir-mez d. Ammâ âir dâmad paalar çocukluk âlemine dökül-
düler. Gecelen efrâd- nâs gibi sandallara binip lüfer saydiylemegul oldular. Sal günü bi’l-cümle salâtin kethudâlar azl iîe
yerlerine kudemay- ncâl-i devlet’ ten birer zât ta’yin buyruldu
Saray kadnlarnn arabaya binmemeleri için Serasker Rza Pasa’

iitildi

raydakl arabalan brbirine zencir ile balam olduu

Mukaddemâ tekil olunan vükelâ komisyonunda be çif-
telen terk etmek ve elmas zihli çubuk kullanlmamak gibi cüz’iy-
yat^le uralmakta olduu duyuldu. Hâlbuki böyle tedâbîr-i
cuz yye mâliyenin yarasna merhem olamyaca cümleninma lumu d. Fakat bu msillu sözler ile vükelâ Hünkâr’a mâli-
yenin muhatarasn anlatmak isterler idi ve Hünkâr’m bu kadar
ilen gideceini hiç ummazlar idi. Hünkâr ise ber-minvâl-i sâbk
fevka 1-ne mul ilen giderek mes’ûliyeti bütün bütün vükelânn
üzerine brakt. Bunun üzerine vükelâ tasarruf ve idâre husû-sunda o mabette ilen gitmek lâzm geldi. Hâlbuki o kadar pek

ezTm^T T§ Ü ldl ' GCn dUrmak daM mes ’

ûliyet altnda
ezilmek demek olaca cihetle nâ-kaabil idi. Binâen alâ-zâlikerbabn dikkat keyfyyet- icrââta intizâr ediyordu. Ma’amâfih
evlet- alyyenm böyle tasarruf yoluna girmesi Avrupa’cahusn- tesiri mucb olmutur ve ittifâkat- garibeden oLakFuad PaSa nn be milyon lira istikrâzma muvaffak olduu ha-
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beri bâ-telgraf vârid olmala bbisât- azîmi istilzâm eyledi ve

altun dümee balad. Kâki Fuad Paa bu ie muvaffak olma-

yayd. Biz bu sk ile kendimizi biraz toplardk. stikrâz olunup

da hazîneye vüs’at gelince yine sefâhate dalacamz derkâr idi

ve öyle de oldu. Vükelâ komisyonunun karâr ve anm üzerine

sâdr olan fermân- ehriyârî mûcebince saferin ikinci cumartesi

günü Sadrâzam ve âir vükelâ beçifteleri terk ile üçer çiftelere

bindiler. stanbul’a indiler ve Bâbâlî’deki aalarn ve kavaslarn

biraz terk ve ibka ile âirleri hânelerine gönderildi. Ol vakit

kazaskerler ile rütbe-i bâlâ ashâb dörder çifteye binerdi. Bu
kerre rütbe-i bâlâ ashâbma kadar üç çifteye ve andan aas
iki çifteye binmek ve kezâlik bâlâya kadar arabaya binip andan
aalar asla arabaya binmemek ve fakat haremleri tek beygirli

arabaya binmek usûl ittihâz olunup zabtyeye ve âir makamlara
tezkireler gönderildi. Lâkin ol gün Zât- âhâne Topkap saray-

na gelip Sadrâzam’ istedi. Lede’l-mülâkat “Be çifteler bir müd-

detten beri de’b-i saltanat ve devlet hükmüne girmi siz de zahmet çeker-

siniz, terk olunmasun. Hem bizi bu hâle getiren be çifteler deildir,
baka

eylere bakmal. Bîhûdeyere maâ verip adam kullanmamal ve meclisleri

tenkih etmek gibi eylere bakmal" deyu buyurmu olduundan
ferdâs pazar günü yine be çiftelere binildi. Hâlbuki bu çifte

havâdisi tüccar tarafndan telgraflarla Avrupa’ya yazlm ol-

duundan istikrâz hisseleri dümü olduu haberi telgraf ile

alnd ve bunun üzerine altun dahi birkaç kuru frlad.

Bu hilâlde bir kuyruklu yldz zuhûr etti. Fakat dübb-i ek-

bere karîb olmala akamdan saat ikiye kadar garbî-i imâlî
olarak görünüp ba’dehû gurûb eder ve sabaha kar saat sekizden

sonra arkî-i imalî ve daha büyük olarak görünürdü. Bu cihetle

nâs an iki kuyruklu yldz zannederlerdi. Melhame merak-

llar bunun ahkâmn istihrâca kalktlar ve her ehr-i rûmîde
kuyruklu yldzlarn ahkâm baka olup bu ise austosun evâh-
rmda göründüü gibi eylül içinde dahi görünmekle iki ehrin ah-

kâm mahlût olduundan ahkâm merakllar kark tasavvurâta

daldlar ve“Mençikof’un Dersaâdet’e geldii vakit bir kuyrukluyldz

görünmü ve esfâr- sabkada dahi tecrübe olunmu” deyu istihâd

olunmakta ve ba’zlar bunun ahkâmndan ve istihrâcat- sâire-

den istidlâl ile stanbul içinde bir fenâlk zuhûr edeceine baya
inanmakta idiler.
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Saferin yirmi üçüncü günü Medis-i vâlâ’nm tenkîhât icrâ
buyruldu ve çkan âzâya keyfiyet tezkireler ile bildirildi Dierme muryet olup da bi’l-îtibâr Meclis-i vâlâ âzâsmdan olanlar
ve müdavim azadan bir haylisi çkarld ve ekserisinin nsfmaalar ^kendilerine ma’zûliyet maâ olmak üzere brakld,
f akat ba zlarna nsftan ziyâde verildi. Ezcümle Recâî Efendi’-nm maa-i aslîsi on be bin kuru iken on bin ve Tahir Bey’in
yedi bm beyuz kuru iken alt bin ve Emin Muhlis Efendi’ninmaa! on bm iken sekiz bm kuru ma’zûliyet maâ tahsis edildi.
albuk maalarn oru kesilmek mukarrer olduuna nazaran

bunlarn zararlar pek az oldu.

Ba’dehû Meclis-i Tanzimat’tan Dede Paa tam maâiyleS fS bÜtÜn bWÜn Uga CdId ' Ancak âzâsmmmaalar uhdelerinde bka buyruldu. Meclis-i vâlâ tenkîhât icrâolunduu günün akam Recâî Efendi bed-mest olduu hâldeSadrazam Al Paa’nn yalsna gidip keyif hâliyle azna geleni
soy emi ve Zfver Efend’nin ibkas size taallûku için vefilânn ibkasunun için ve fümn ibkas bunun için oldu. Benden ne istersiniz ey
Allah dan korkmazlar” deyip nihâyet “Seni kuyrukluyldzn eâmeti-

ÂrifFfrnH t.TfV^ avdet eylemi
§ idk eyhülislâm

ArifEfendnzade Sddk Bey dahi Meclis-i vâlâ’dan ihrâc olunmu
o ugu cihetle gezdii yerlerde vükelây zemm ü sebb etmekte idi.

, .
,

,
™ç

r
,

E
!
end'

f
n lbkasl kldem ve istikametine mebnî olduu

halde Sadiazam a karâbeti sebeb oldu. RâifEfendi’nin ibkas dahi Sad-
razam a mensubyyet- kadîmesnden nâîdir ve Fahrüddin Efendi’ninMas çdgc ba§ Mecib Bey’ in kaynpederi olmasna mebnîdir. Osman
Efendi nn ibkas dahi dalkavukluu sayesindedir” diyerek ihrâc olu-
nanlar her yerde vükelânn zemâiminden bahs eder oldular
Maliye meclisinde Ömer Fâiz Efendi’nin durmas dahi Sadrâ-zam a dalkavukluk etmekte olmasna mebnî idüi büyük adam-

ullun ^ 1ltdn
^
kte dL Ba ’zdar dahi «Zât* âhâne slâhaturuna damadlann fedâ etti. Vükelâ ise dalkavuklarndan geçemediler”

yo lu sözler söylemekte ve bu sözleri sem’-i hümâyûna kadar îsâl
y emekte idiler. Vuke] a JSlâhâta balayp ar reftâr ile gitmekte
olduklar halde bu sözler anlarn epeyce haysiyet ve itibârlarna
dokunuyordu Kmesneye bir ey demlemiyordu ve bu tefevvü-atm içinde haksz sözler var ise de bir haylicesi dahi hakl
d Ibka olunanlann içinde çkanlardan daha deersizleri var
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idi. Zât- âhâne’nin merâm- hafisi ise mes’ûliyeti vükelâya

yükletmekten ibâret idi. Vükelânn böyle ie garez kartrma-
larndan ve pek ar davrandklarndan nâî ve bâlâda i’âr

olunduu üzere Avrupa’ca akd-i istikrâz olunarak hazîneye

vüs’at gelmi olmasndan dolay Zât- âhâne tenkîhât husûsunda

gevemi idi. Bidâyet-i emirde Hünkâr’m fevka’l-âde sür’at ve

iddet ile ileri gitmesi üzerine vükelâ dahi asla hatr ve gönüle

bakmayp ve bir ahs tesâhüb etmeyip kemâl-i sür’at ile ie ya-

pm olsaydlar bu srada hakîkat-i hâle haylice hidmet etmi

olurlard. Lâkin kemâl-i acz ü hayret ile uzun uzadya mülâhaza

ve mutâlâ’aya dalp komisyonda dahi ba’z- mertebe cihet ve

taraf gözeterek müzâkere ile imrâr- vakt edip bu srada ise

refte refte efkâr- âhâne deimee balad. Enderûn- hümâyun

ricâlinden biri vükelây ikaz için “£ât- âhâne’nin mizâc ma’lâm.

Çendan bir hâl üzere karar klmaz. Burada ne yapabilirseniz yapnz”
deyu evvelce ihtâr etmi imi. Lâkin anlar ar davranp frsat

elden kaçrdlar.

Ber-minvâl-i merûh vükelâ beyne’n-nâs garez ve tesâhüb

ile müttehem ve makdûh olduklar hâlde Zât- âhâne dahi

hemiresi Âdile Sultan’m ikestegî-i hâtrma dayanamayp zevci

Mehmed Ali Paa’y akdemce bu kadar tekdir ve terzil etmi iken

rebî’ülevvelin on üçüncü günü kapudanla iâde ve Kbrs! Meh-

med Paa’y Mecâlis-i âlîye’ye me’mûr buyurdu ve ikisi birlikte

hatt- hümâyun ile Bâbâlî’ye gelip ol gün ise Sadrâzan’m ya-

lsnda Karada’a dâir konferans olduundan Sadrâzam Bâb-

âlî’ye gelememi olduu cihetle hatt- hümâyûnun krâati em-

rinde Bâbâlî ricâline hayret elverdi. Nihayet Kâmil Paa Sadrâ-

zam yerinde durdu. Hatt- hümâyûnu krâat ettirdi. Vükelâ

henüz mâliye meclisinin tenkîhâtyle megul iken Mehmed Ali

Paa’nn kapudan oluvermesi Zât- âhâne’nin pek sür’at ve

iddet ile balam olduu tenkîhât ve slâhâttan ric’atine delâ-

let etmekle vükelâ hayret ve tereddüdde kalarak ne yapacaklarn

ardlar ve bundan dolay beyne’n-nâs kîl ü kal tekevvün edip

sefâretler tarafndan dahi Bâbâlî’ye protesto klkl îtirâzlar vuku’

buldu. Hünkâr ise hemiresinin hatrn ho ettii gibi kerîmeleri-

nin hatrlarna riâyeten dier dâmad paalar dahi kayrmaa
mecbûr idi. Binâen-aleyh Mehmed Ali Paa’nn kapudanlm-
dan üç gün sonra Sadrâzam’ celb ile Ali Galib Paa’nm Ticâret
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nezaretine ye dier dâmad paalarn dahi meclislere me’mûr
edilmelerim açtkta Sadrâzam ba’z- mertebe kîl ü kal tekevvün
ey em olmasndan bahisle bu hususun biraz te’hîrini arz ve
tedbir edip Zât- âhâne dahi “

Evet bende iitiyorum ba’z-t mer-
tebe soz olmu” deyu bunun te’hîrine müsâ’ade buyurdu,

t ,

®-e

J

3

)

î,üle

yj
elin yirmi dördüncü pazar günü Fuad Paa

Istanbui a geldi Vapurdan çkp ibtidâ yalsna gitti. Ba’dehûBabal ye gelip Sadrâzam ile cüz’î musâhabetten sonra Mâbeyn-i
.

UmayUna aZlmet ettI - Huzûr- hümâyûna duhûl ile Fransz
imparatoru tarafndan kendisine tevdi’ olunan nâmeyi takdim
etmitir. Bu namede ibtidâ . .

“Karada ahâlisi sizin ra’iyyetinizdir.
nlara merhamet laZme- hâldendir” meâli dere olunduktan sonra

slahat bahsine nakl- kelâm olunarak “
Memleketinizin iztrâbn

ve slahata ihtiyacn bilmez deiliz. Teebbüsât dahi pek yolundadr.
Fakat^ böyle eylerin vakte muhtaç olduu dahi maHûmdur. nâallahyoluna
girer deyu yazlm idi. Karada ii fi’i-asl mizâc- hümâyuna
mugayir d. Teebbusat- slâhyeden dahi nedâmet ile vaz geçil-mi .d. Bmâen-aleyh Fuad Paa slâhâta dâir akdemce fslâruyrulmu olan hatt- hümâyunlarn Avrupa’ca hüsn-i te’sîrin-den bahs

f
e ba

J
h sözler söyleyip Zât- âhâne ise aslâ cevab

l

V

amTür
rekSaded ’1 aherC nakld Mâm edCek Fuad Pa

§a a§a"

i.

P
^
ad Paa’nn akd eylemi olduu istikrâzda kaa’imeninkaldrdmas merut oiduunamebnî bundan Hazîne-i hassa’nmduyununa bir fade olamyaca cihetle istikrâz ii dahi Zât-ahane ce mucb- memnûniyet .olacak bir ey deil idi Bu

cihetle vukelây- hâzradan çendan honud olmad derkâr isede yerlerine koyacak baka bir hey’et yok idi ve eerçi ibtidây-i
saltanatnda olduu gibi Rza Paa’nm eline teslîm-i umûr etmlks erdysedeRra Paa mizâc- hümâyûnu âirinden âlâ bilirdi vevükelann yek-deryle uramasna devletin hâl-i hâzr mü-

Süskil’5 h
Mal
r haZÎnesinin aS&na karlk bulmak

sTlaak^
k Hazine-! hassanm nâ-mahdûd olan masârifini kar-lamak kaabd okmiyacag vâzhattan idi. Binâen-alâ-zâlik Zât-ahane Rza Paa y kendi tarafna çektikçe Rza Paa aldana-rak yapp kalacak yerde geri çekilerek Bâbâlî’ye dümekte idiBu esnada Hünkâr meftûnu olduu Serfirâz Hanndn yan-na gdecegm Darussaade aasTahsin Aa ile ihbâr ettikte Serfi-



TEZÂKÎR-Î CEVDET 65

râz Hanm Hünkâr için -.“Rza Paa’dan ruhsat tezkiresi alm m”de-

mi bu söz üçünün beyninde bir sr iken çL1 jc5^\

fehvâsmca uyû’ buldu. Hattâ ba’z gazetelerde dahi buna tel-

mih yolunda fkralar dere edildi. Hünkâr bu srrn uyû’unu
Tahsin Aa’dan bilerek derhâl an azl etmekle yerine Hay-
rüddin Aa Dârüssaâde aas oldu. Zât- âhâne bu karya pek

ziyâde meftûn ve mecbûr idi. Ol fettânenin dahi etmedii kal-

mad. Masârifine Hazîne-i hassa deil cihânn hazâini cem’

olunsa kifâyet etmez idi. Zât- âhâne kendisini bundan alama-

yp bu cihetle âir kadnlar nazarnda kendisini müttehim gibi

add ederek anlara dahi bir ey diyemiyordu. Anlar dahi biri-

biriyle inâdma yara çkar gibi isrâfâta düüp Hazîne-i has-

sa’y iflâsa çkardlar. Mâliye hazînesinin taahhüdü altnda
olarak eshâm kaa’imeleri kesildi. Henüz rubu’ mikdar çkar çk-
maz az kald ki Mâliye hazînesi dahi iflâsa çka-yazd. Bunun
üzerine bâkîsi tevkif olundu. Fuad Paa’nm akd ettii istikrâzdan

dahi Hazîne-i hassa düyununa fâide olmad. Zât- âhâne ise

para için pek ziyâde sklmakta idi. Hattâ geçende saray amelesi

için güç hâl ile tedârik olunabilen on be bin keseyi alarak be
bin kesesini götürüp kendi eliyle Serfirâz Hanm’a vermi ve

âir kadnlara dahi hakk- sükût olarak beer yüz kese ihsan
buyurmu olduu istihbâr olundu.

Bu esnâda Zât- âhâne Âli Paa’nm rehâvetinden bahs ile

Kbrsl Mehmed Paa’mn Sadâret’e getirilmesi husûsunu RzaPa-
a’ya açtkta “

Efendim imdikinin ne kabâhati var. Vükelânn ileri git-

mesi Efendimizin elindedir. Taraf- âhânenizden himmet buyrulduu

hâlde bu dahi dilhâh- âhânenize tevfik-i hareket eyler. Hâl-i hâzra
nazaran kim olsa böyle olur” demesi üzerine kendisine Sadâret’i

teklif ettikte •“Efendim kulunuz bütün bütün paçavraya dönerim

fâidesi olmaz” deyu cevab vermi ve derhâl gelip vuku’- hâli

Sadrâzam’a bildirmi idi. Zât- âhâne dahi bunun üzerine

Rza Paa için “Bu herife yüz vermesin. Hakaretle kullansn” deyu
haber göndermi idi. Bu esnâda Mahmud Paa’nm Cidde vâli-

liine ta’yini tasavvur olunmu iken bunda tereddüd vuku’a

gelip Rza Paa dahi bunu frsat ittihâz ederek Mâliye nâzn
Safvetî Paa’mn rakîbi olan Hasib Paa’y stanbul’dan def’

etmek üzere “Hasib Paa’mn ma’lûmat- sâbkas vardr. Pek âlâ

Cidde vâlisi olur” deyu Zât- âhâne’ye ilka eylemi olduunu

Tezâkir-i Cevdet 5
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HaS1b Paa stmâ’ edicek “
Ben pek ihtiyâr oldum. Artk taralara

gidecek mecalim kalmad. LdkinSafvetîPaa’nn Cidde için pek münâsib ”
o ugunu bir takrble taraf- pâdiâhîye ismâ’ ettirmitir. Vü-
kela böyle yek-derin defiyle megul olup sefîne-i saltanat ise
bir karnn hevasyle batmak emârelerini göstermekte olduuna
te essüf etmemek kaabil deil idi. Allah slâh eyliye.

.

Hazîne- mâliyyeden Hazîne-i hassa’ya ceste ceste taVizenk yuz yirmi bin kese kadar akçe verilmi olduundan Mâliye
hazînesi muzâyakaya dûçâr olarak her ay banda verile-gelen
maalar ayn yirmisinden sonra verilmee balad. Vükelâ gece-
leri ba’z- mevadd- zarûriyye için akd-i meclis edip saat ona ka-
dar müzâkere ile megul olduklar hâlde bir çâre bulamadan
dalrlar d ve matmah- enzâr hep Hazîne-i hassa düyûnunun
tesviyesi husûsu olup âir mesâlih-i mühimme mu’attal gibibraklm d. ite u hâlde dâmâd- ehriyârî Edhem ve Mah-
mud ve ilham Paalarn üçü birden zâtlerine mahsûs olmak
üzere Meclis-i vâlâ âzâlma me’mûr oldular.

Pa.ris sefiri Reid Paa-zâde Mehmed Cemil Bey’in Paris’e
te

’ahhur etti ve “Ba’z- rivayete nazaran gelmiyecek imi.
Halbuki imparator’un mizacna nazaran ve bu esndda Devlet-i aliyye ile
Fransalu’nun yek-dere yaklamakta bulunduklarna binden Kbrsl
Mehmed Paa gibi bir haysiyetli zâtn Paris sefiri nasb olunmas
lmparator’un memnuniyetini mûcib ve Devlet-i aliyye’ce ba’z- fevâidi
câhb olur’’ deyu Fransa’nn muvakkaten Paris’te bulunan stan-
bul elçisi Thouvenel tarafndan sefârete tahrîrât gelmi. Hâlbuki
mukaddema Zât- âhâne’nin Kbrsl’y sadrâzam etmek iste-
dii, ve Rza ^Paa’nn mâni’ olduu az çok tereüh ederek Kb-
rsl mn kulana dahi vâsl olduundan bu esnâda kendisince
bir eser- ikbâl umarken Paris sefâreti lâkrdsn iidicek mü-
me’z ve bu keyfiyet mücerred kendisini stanbul’dan ihrâc için
vükelâ tarafndan tasnî’ olunmu bir hâlet olduuna zâhib olmu-
tur. Binâen-alâ-zâlik Mâbeyn-i hümâyûn’a dâvet olunup taraf-
hümâyundan kendisine Paris sefâreti teklif ve giderse ba’z-
düyûnun tesviye olunaca ifâde buyruldukda “

Beni Paris’e siz
gönderecek iseniz ale’r-re’si ve’l-ayn. Kereye gönderseniz giderim ve eer
vükela göndermek ister ise anlarn söziyle bir yere gitmem” dedikten
sonra vükelâ aleyhinde pek çok sözler söyleyerek avdet eylemi-
tir. Söyledii sözler ayniyle mazbût deildir. Fakat râviyâm
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ahbâr- hafiyyeden istiraak olunduuna göre “Kap’da Sadrâzam

yoktur. sefâretler elindedir. Vükelâ kendi müttefikleri olan Rüdi

Paa’y Bâbâlî’ye getirmek için beni bir san’atle Meclis-i Tanzimat

riyâsetinden attlar an reis ettiler. Fuad Paa’nn Paris’te pisledii

ileri temizlemek için beni göndermek isterler. Bunlar ise kaabil-i tesviye

olmayp ben ezilirim. Eer beni ezmek murâd ise burada eziniz. Oraya

göndermee hâcet yok. Rza Paa Mehmed Ali Paa Safvetî Paa ise

umûmen hrszdrlar. Kendi keselerini doldurmaktan baka bir ey düün-

mezler” demi olduu mervîdir.

Her ne hâl ise Zât- âhâne nezâketi hasebiyle Kbrsl’ya
sûret-i inbisât göstermi olduundan o dahi pek münbasit çkd
ve çend rûz münbasit göründüünden ikbâl-perestârân- asr he-

men ziyâretine seirtti. Hakîkat-i hâl ise ber-aks idi. öyle ki

Zât- âhâne fi’l-asl kendisine kalben muber olduu hâlde

bu kerre vâki’ olan etvâr- serbâzânesi üzerine hiddetlenerek

“Bu herifReid Paa gibi kendisini bana cebren mi kullandrmak istiyor”

deyu buyurmu idi. Binâen-aleyh cumâdelâhirenin yirmi ye-

dinci pazartesi günü Meclis-i âlî’ye me’mûriyetinden afvine dâir

sâdr olan irâde-i seniyye bâ-tezkire taraf- sadr- âlîden kendi-

sine bildirildi ve yetmi be bin kuru Mecâlis-i âliyye me’mûri-

yeti maâmdan altm bin kuru kendisine ma’zûliyet maâ
olmak üzre tahsis buyruldu. ehriye altm bin kuru dolgun

bir maâ idi. Ancak Kbrsl’nm sekiz bin keseye bali olan düyu-

nunun güzetesi önüne çekilmez bir sel gibi terâküm etmekte

idi. Hâlbuki Paris sefâretini kabûl etmi olsayd bunun bebin
kesesi verilecek idi. u hâle nazaran sefâretten imtinâ’ kendisince

mûcib-i mazarrat olduu bî-itibâhdr.

Hilâl-i âbanda bende ve çâker ve hâk-i pây ve südde ve

atebe ve kul ve köle lâfzlarnm tahrirattan tayy olunmas için

irâde-i seniyye sâdr oldu. Bu hilâlde ebniye-i hassa amelesi sarây-

hümâyûnu ihâta ederek para için çarmak gibi bir çirkin ey
vuku’ buldu. Bunun üzerine Zât- âhâne bi’l-cümle ebniye-i

hassay ta’tîl ile ebniye muhassesât olan dört bin keseyi ebniye

düyûnunun tesviyesine havâle ettirdi.

Bir müddetten beri küttâb ve zâbitân- aklâm ve belki

müsteârân renkli ve yakas devrik setreler ve sakolar giymee

balamlar idi. Bu günler o makule etvâr- sefîhânenin men’i
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için sâdr olan irâde-i seniyye mûcebince mecâlis ve aklâmda
okunmak üzere c.ânib-i terîfâttan müzekkere yazld.

a

Benci kadn olup bed-huyluu hasebiyle taraf- âhâneden
talâk- selâse ile tatlik buyrulmu olan Bezmî Hanm zilka’de
evâlnde erkân- harb reisi Ressam Tevfik Paa’ya nikâh olundu.
Görülmemi ve iidilmemi bir keyfiyet olduu cihetle herkese
pek çirkin göründü. Bu esnâda Erzurum ehri bir edid zelzele
ile harab ve pek çok adamlar telefolmala mûcib-i esefolmutur»

Vefeyât

. ^bu Yetm§ be senesi muharreminin yirmi altsnda Ders-
vekl Hoca Yahya Efendi sinni seksene karîb olduu hâlde hatm-i
ders-i hayât eyledi. Merhum Deli Emin Efendi’nin me’zunlarmdan
olup zât-i fezâ il-simât medîne-i ilme bâb ve medârisde mütedâvil
olan ulûm- âliyyede sezâvâr- hitâb- IjGl&Î Jl^ 'J^Tj b idi.

Akrân olan îmâm-zâde ve Akehirli Ömer Efendi ve Antakyeli
Sad Efendi gibi fuhûl-i ulemânn heb arkasn ald. Karn-
lâhkda yetien Vidinli ve Giridli ve ba’dehû Hâfz Seyyid Efendi
gibi

^

müte ahhirin dahi münkariz olup bunlardan yalnz bir
ehri Hâfz Efendi kald. O dahi son can ile bulunuyor. Elhâsl
akrân münkariz olmu gayet zeki ve müdekkik bir zât olup
evâhr- ömründe kütüb-i sûfiyye mütâla’asiyle evkat-güzâr olarak
sâr ebhâs- ilmyyeden vaz geçmi idi. Bir vakitten beri tarîk-
lmyye mkrâza yüz tutup mezkûrü’l-esâmi ulemâ vefat ettikçe
yerleri bo kald gibi bu dahi yerini bo koyup gitti. Akehirli
Ömer Efendi’den sonra Ders vekâleti Hoca Yahya Efendi’ye teklif
olundyse de umûr- dünyâ ile urama sevmez bir zât oldu-undan kabûl etmedii cihetle ehrî Hâfz Ders vekili oldu.
Mu’ahharen Hâfz Efendi Hâce-i ehriyârî olcak yine Yahya
Efendi kabûl etmemekle merhum Vidinli Mustafa Efendi Ders
vekili olup o dahi Abdülaziz Efendi’ye hoca oldukta Yergöî
Hâfz Ali Efendi Ders vekili oldiyse de ann bir vekil kadar tehay-
yüz ve kifâyeti olmadndan talebenin inzibâtma halel geldi.Krm muhârebesi esnâsmda zuhûra gelen softalar vak’asmm
bir sebebi dahi ite bu husûstur. Bu vak’a üzerine Arif Hikmet
Bey azl ile Arif Efendi eyhülislâm oldukta her ne ettiyse etti
Yahya Efendi’yi kandrp Ders vekâletini kabûl ettirdi ve eerçi
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Hoca Efendi bu misillû iler ile uramaktan müteneffir olarak

ara sra afvm recâ ederdi. Ancak Ârif Efendi dahi her vakit

an birer sûretle avuturdu. imdi hocalar içinde ol kâ’bda

adam kalmad. Nâçâr beyne’t-talebe Kezûbî diye ma’rûf

olan Akehirli Haan Efendi Ders vekili oldu. Beyit

-U-t* I (jbS*** f'f- 1 (jLTj O US'

Ara sra Hoca Yahya Efendi’ye gidip müsâhabetiyle teerrüf

ve telezzüz ederdim. Bir gün usûl-i fkhdan übhe ettiim ba’z-

mesâili hâlletmek üzre kendisine arz ettim. Dedi ki
“Ayakl

-

kütüpfâne ihtiyarlk vaktinde Arâ’is okutmu. Bizim Hoca Emin Efen-

di ile Musannif Efendi dahi üç dört ay kadar dersine devam etmiler.

Bir gün ikisi birlikte müsâhabet ederken Emin Efendi ol dersi tez-

kâr ile Musannif Efendi’ye hitâben usûl-i fkh lâykyle tahsil ede-

medik ise de hiç olmazsa bu fenni bilir öyle bir zâte mülâki olduk ve

usûl-i fkh ne demek olduunu anladk demiti. u hâle nazaran usûl-i

fkh stanbul’dan Ayakl-kütüphâne ile gitmi. Ben bu ilmi hakkyle bilir

bir zâte dahi mülâki olmadm ve bu ilim eslâfmzdan bize tevârüs et-

medi. Vâk’â usûl-i fkhdan hayli kitâblar okuyup okutduk. Lâkin

bu ilimde meleke ve tasarrufa mâlik olmadk”

Dâmâd- ehriyârî Ali Galib Paa rebî’ülevvelin yirminci

cuma günü araba ile Büyük-dere’ye ve andan Fmdk-suyu’na
gidip orada akam taâmm ettikten sonra gece saat dörde karib

avdet ile Büyük-dere’ye gelirken arabas devrilmek gibi bir muha-

tara savudurarak Büyük-dere’ye gelip üç çifte kaya râkiben

avdet etmi ve havann mamûm ve kaykçlarn sarho olmas

hasebiyle Yeni-köy’ün üst tarafnda vâki’ tabye hizâsmda kayk

bir ngiliz vapuruna çatp devrilmi olduundan pek âlâ yüzgeç

olan hamlacs Paa’y çkarmak isteyip ancak Paa ana pek

sk sarlm olduundan ikisi birlikte batmlar. Bu arada evki

nam ua dahi beraber gark olmu. Dier ua Halil yüzmek

bildiinden batmayp vapurun kç tarafndan sarkan bir ip dahi

eline geçmekle kurtulmutur.

Kethüdas Hakk Bey ile dier iki kaykç dahi devrilip

dönmü olan kaya sarlp durmalaryle bu srada yetien kayk-

lar anlar alp sahil-i selâmete îsâl etmitir. Garîk olanlarn en

genci en sonra çkmak mücerrebdir derler. Bu def’a dahi öyle

oldu ki haftasnda hamlac zuhûr etti, iki gün sonra yâni rebî’ül-

âhrm gurresi olan pazar gecesi Ali Galib Paa’nn na’ Beykoz



70 TEZÂKR-I CEVDET

tarafnda zuhur etdkte evki genç olmala henüz zuhûr etme-mi d. Merlûmunna’ stanbul’a getirilip pederinin türbesinde
defn edildi. Merhûm- müârün-ileyh fatin ve kuvve-i hâfzas
metin bir zât d. Küçük iken pederi ile Paris’e gidip franszca
örenmi. Ba’dehû Dersaâdet’de biraz arabî ve farisî okudu
ise de pederinin gayet nazls ve oullarn en sevgilisi olup bir
taraftan mubalât olmamak hasebiyle yoluyla tahsîl-i ulûm ve
maarife muvaffak olamad. Ma’amâfih azdan belliyerek hayli
ma lûmat olup ktâbet ve inâca dahi biraderlerine fâik idi.

Pederinin kendisine fevka’l-âde mahabbeti olduundan her
istediini yapar ve yaptrr ve dilediini azl ü nasb ettirir idi.
Sultan Abdülmecid Han hazretlerinin Rumeli cânibine seyâ-
hatmde pederim beraber götürüp sâhib-i terceme dahi ol vakit
pederiyle birlikte bulunmu olmasyle taraf- âhâneden mültefet

^?..

I

!
1

.

ai
î

lZ:Ûr °^rak kendisinin Fâtma Sultan’a tezvici musammemdum ol vakit Zât- âhâne irâb eylemi idüünden daha ço-
cuklukta bu emele dümü idi ve andan ziyâde pederi bu
husûsu merak edip bunun fi’le gelmesi için Mâbeyn-i hümâyun’

-

da el peydâ etmek ve Enderûn- hümâyun halkn honud ey-
lemek dâyesiyle pek çok paralar sarf ettiinden baka sarayl
kadnlarn ve arablarm hatrlar için bir çok nâ-ehillere rütbe ve
me mûryet vermek gibi mesâlihi muhtel edecek ve nizâmâta ha-
el getirecek nice hâlât- nâ-becây icrâya mecbûr oldu ve bu
husûsta Mehmed Ali Paa’mn olu Edhem Paa’y rakib ittihâz
ederek bunun için Mehmed Ali Paa ile pek çok urat. Elhâsl
koca Reid Paa mukaddemi büyük iler görerek kazanm ol-duu ân ü öhretin bir hayli derecâtm bu uurda mahvü fedâ
eyledi. Kendisinin haysiyyet-i zâtiyyesi dâmâdlkdan büyük
olduu müsellem-i âlem iken olunu dâmâd etmek için bu kadar
fedâkârlklar htyâr etmesi kendisince büyük bir hatâ idi. Sevgili
olu Galib Paa dahi def’aten rütbe-i vezâretle vükelâ srasna
geçerek tayy-i tarîk- emel etmi olduu hâlde kasirü’l-kaame
sagrü’l-cusse

^

haffü’l-vücûd olmas hasebiyle Fâtma Sultan
kendisini beenmeyp miyânelerinde germiyyet-i mahabbet
olmadndan yek-diere rabt- kalb edemiyerek ikisinin dahi

birer tarafa mâil ve müteettit olmala sâhib-i terceme
b-aram ve bir müddet ikbâlden sukut ve azl ile telhkâm olarak
nihayet yirmi yedi yanda iken ber-vech-i merûh kazâya ura-
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yp gitti; 4p aS)I Yoluyle Bâbâlî’de terbiye görerek ve

derece derece kat’- merâtib ederek gelmi olayd Devlet’in

iine yarayacak bir zât yetimi olurdu. Elhâsl uruna bunca
fedâkârlklar ihtiyâr olunan dâmâdlm gerek Reid Paa’ca

ve gerek olu Galib Paa’ca bir çok keâkeler ile türlü rahatsz-

lklardan baka bir neticesi görülmedi.

âbann yedinci cumartesi günü üçüncü Mâbeynci Meh-
med Nûri Bey’e rütbe-i vezâret ihsan buyrularak Fâtma Sul-

tan’a namzed olup pazartesi günü akd-i nikâh edilmi ve per-

enbe günü zifaf vuku’bulmutur.

Cumâdelûlânm yirmi birinci pazartesi gecesi saat dörtte

iken eyhülislâm Ârif Efendi dâr- bekaya irtihâl eyledi. Geçen
cumâdelûlânm yine yirmi birinde Reid Paa’nm vefât eylemi

olmas gara’ib-i ittifikiyyâtdandr. Mukaddema hayelerinde

bir i peydâ olup gittikçe büyüyerek çend mâhdan beri amel u

hareketten kalm olmasyle isti’fâ etmi ise de isti’fâs kabûl

olunmayp sâhil-hânesinde olduu halde kemâ-fi’s-sâbk iine

devâm ederdi. Fakat Mecâlis-i mahsûsaya gidemezdi. Huzûr
murâfa’âtma dahi Anadolu-pâyelülerinden Fetvâ-emini Refik

Efendi vekâlet ederdi. stanbul’a nakl olundukda huzûr murâ-

fa’âtmda kendisi bulunur oldu, illetinin kaabil-i indifâ’ olmad
etbbâ tarafndan haber verilmi idi. Ancak ol illetten vefât et-

meyip kadîmden beri kendisinde mevcûd olan göüs hastal
bu günlerde kesb-i iddet etmekle andan gitmitir.

Ferdâs pazartesi günü bi’l-cümle vükelâ Fâtih câmi’-i

erifinde hazr olduklar hâlde ba’de’z-zuhr cenâze namaz
klnp vasiyeti üzere Edirne-kaps semtinde vâki’ Mustafa Paa
tekyesinde defn olundu. Cenâze namaznda fevka’l-âde kalabalk

vard. Gâmi’in derûn u birûnu ve avlusu adam deryâs idi. Ilm-i

fkh’da ma’lûmât- kâfiyesi ve murâfa’âtta meleke-i tâmmesi ve

müddet-i medîde meclis-i vâlâ âzâlmda bulunduu cihetle

mesâlih-i devlet’e vukufu var idi. Sahîhen maslahat âdemi ve

i-eri kaviyyü’l-azm ve edîdü’-ekîme idi. Mukaddemâ ber-

minvâl-i sâbk isti’fâ ettikte Rumeli-pâyelülerinden Rüdi Molla

Efendi’nin kendi yerine nasbini dahi tavsiye itmi idi ve fi’l-vâki’

sudûr içinde Meîhat’e andan ensebi yok idi ve eerçi Ârif

Hikmet Bey Efendi’nin tekrar meîhatini dahi ba’z- zevât me’-

mûl ederdi. Lâkin Âli Paa ile aras pek iyi olmadndan vükelâ-
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ca dahi Ârif Efendi den sonra Rüdi Molla’nm meîhati mukar-
rer idi ve eerçi akdemce Meclis-i vâlâ’nn tenkîhât srasnda
Anadolu-pâyelülerinden Sa’düddin Efendi’nin Meclis-i vâlâ
âzâlma getirilerek kendisine haysiyet verilmesi meîhatine
mukaddime^ ve emâre gibi görüldü ise de Rüdi Molla Efendi
gibi zat- al-kadr çine[yip] geçmek kaabil olamyacam
Al Paa bir mecliste söyler iken fakir dahi hâzr idi. Bina’en-
alâ-zâlik bu kerre Rüdi Molla’nn meîhati mukarrer idi. Ne
çâre ki bîçâre bu esnâda pek fena bir ba hummâsma urayp
arca hasta olarak hâlen esîr-i firâ bulunduundan Meihat
bi t-tabi Sa düddin Efendi’ye teveccüh ederek yevm-i mezkûrda
uhdesine mansb- ali-i Meihat tevcih buyruldu.

Sa düddin Efendi ashâb- ilm ü fazlden olmayp ancak e-
râf- kuzâttan olduu hâlde mühim niyâbetlerde bulunarak
ilm-i mâ-hadar tahsil etmi umûr-dîde ve cerbezeli ve natuk ve
i-eri bir zât idi. Merhum Mekkî-zâde zamannda pâye-i mücer-
rede alm idi. Ârif Hikmet Bey Efendi Meîhat’e geldikte piyesi
tashih buyrularak ma’zûlîn-i mahreç mevâlîsi srasna geçirildi.
Ol vakitten beri tamam on iki sene sonra eyhülislâm oldu;
-Eh ^ ^.Aj dp.L.,4 ^.Aj. Sa’düddin Efendi’nin yerine
ulemâdan ehl ü erbâb bir zâtn Meclis-i vâlâ âzâlma me’-
mûryet lâzm geldii hâlde Rumeli-pâyelülerinden münâsibi
olmayp Anadolu-pâyelülerinden üç zât bulundu ki Meclis-i maâ-
rif reîsi Tâhr Efendi ve Hüsâm Efendi ve fetvâ emini Refik Efen-
di11-

;
Tâhir Efendi vücudca bitkin afyûnî bir zât olup Hüsâm

Efendi hakknda dahi mukaddemâ ibirâr- âhâne vuku’a gelmi
idi. öyle ki Kuruçeme’de Hüsâm Efendi’nin tevliyeti dâhilinde
bir nsf yal mahlûl olup nsf- dierini mâm- sânî-i ehriyârî
alarak ibu nsf mahlûlü dahi ehven bahâ ile mahlûlden almak
istemi idi. Hüsâm Efendi ise deer bahâsndanaa vermemekle
miyânede kîl ü kaal hâdis olup aralarn bulmak için merhum
Ali Galib Paa tavassut etmi iken Hüsâm Efendi sûret-i muvâ-
kkat göstermemi idi. Hâlbuki Hazîne-i evkafça ibu nsfmahlû-
lün senedi mam Efendi uhdesine kayd ile iktizâs icrâ edilmi idi.

Bundan dolay ol vakit Zât- âhâne’nin Hüsâm Efendi’ye muber
olduu mervî olmala “imdi Hüsâm. Efendi’ye bu me’mûriyetin arzna
cesâret olunamaz. Refik Efendi’nin Fetvâ-hâne’de lüzûmu olduktan baka
umûr- hâriciyyesi yok ma’lûmât mesâil-i fkhiyyeye münhasrdr. 0 da
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Meclis-i vâlâya elvermez
55 deyu beyne’l-vükelâ söyleilmi olduu

hâlde Yâsinci-zâde lmî Molla Efendi Meclis-i vâlâ âzâlma me’-

mûr ediliverdi. lmî Molla ise nâzik ve melek-haslet sâhib-iffet bir

zât ise de üzerinde hoca hakk olmadktan baka Refik Efendi

kadar dahi umûr- hâriciyye bilmez ve i içinde bulunmad ci-

hetle umûr- devlete akl ermez idi. Vükelâ ile dahi nuâre-
fesi olmayp fakat Kanlcak’ta kapu kethüdâlarndan Yusuf
Cemil Efendi ile ülfeti olup o dahi Rüdi Paa’nn havass- men-
subânmdan olmak hasebiyle Rüdi Paa’ya ta’rif ve tavsiye

ederek Meclis-i vâlâya me’mûr ettirmi idüine mebnî bey-

ne’l-enâm pek çok kîl ü kaal vuku 5 buldu. “ Vükelâ kendi arâz-
mahsûsalarnn icrâsna kanâat etmeyip artk mensûbân ve dalkavuk-

larnn arâzna dahi çalyorlar. Pâdiâhmzn dâmâdlann meclise

me’mûr ettiinde hakk var imi. Ann kusûmyok imi. Bufenâlklar

hep vükelânn balan altnda imi” yollu sözler söylenir oldu.

Ba’zlar dahi ‘•‘'lmî Molla’nn ilmi olmadndan Sa’düddin Efendi

gayret-i cehliyyesi hasebiyle an meclise me’mûr ettirdi” derler idi.

Her ne hâl ise vükelâ mecâlisin tenkîhâtmda her ii ehline tef-

viz etmek iddiâsmda bulunduklar hâlde Îlmî Molla’nn Mec-
lis-i vâlâya me’mûriyeti anlarn bu iddiâlarna münâkz dütü.

âbanm on yedinci cumartesi gecesi eyhülislâm- esbak

Ârif Hikmet Bey Efendi azm-i dâr- ukbâ eyledi. Millet-i

islâmiyye yine yerine konmaz âdemlerden birini zâyi
5

etti;

is'

j

4;
lp <ü)l h'j. Elsine-i selâsede i’r ü inaya kaadir ve

husûsiyle lisân- arabî üzere inây- kelâmda mâhir ve fünûn-
mütenevvi5ada mahareti müsellem-i esâgir ü ekâbir vera’u

salâh ile mevsûf âlî-cenâb ve afif bir zât-i celîlü’l-me’âsir idi.

Bilâd- osmaniyye’den baka ran u Turan u Hindûstan’da

bile syt ü öhreti var idi. Tahminen on iki bin cild kadar kitab

olup bundan be bin cildinin Medîne-i münevvere’de binâ ettir-

mi olduu kitabhânesine göndermek üzere ifrâz ile üç bin bu
kadarn gönderip bâkîsini dahi göndermek üzere idi. Asrmzn
pek büyük âdemlerinden biri olmak hasebiyle terceme-i hâlini

ber-vech-i tafsil yazmak lâzmdr. Bu da himmet-i fâzilânelerine

mütevakkftr.

Zilka’denin gurresi olan perenbe günü dahi Eyyub imâm
ve Sultan Ahmed eyhi olan Abdullah Efendi-zâde Mehmed
Efendi vefât eyledi. Ulemâdan bir zâttr. Ba’z- âsâr dahi vardr.
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Resü 1-kurra olup hakikat- hâlde fenn-i kraâtte reîs idi. Kâffe-i
tuuk- krâati edillesiyle bilirdi. Ana halef olabilecek öyle fenn-i
krâatte mâhir bir zât olmad cihetle bu dahi yerini bo koyup
gitti, <As> <ü)l Is'j.

Dersaâdet’den skenderiye-i Msr’a iliyen Kars nam os-
manii vapuru iki ay mukaddem skenderiye’den çkp Beyrut’a
müteveccih olmu idi. çinde dörtyüz bu kader âdem olduu
halde zây’ oldu. Hâlen nerede gark olduu ma’lûm olmad.
Fakat Ari sularnda biraz sandal parçalar görülmü idi. Bu
kerre yine skenderiye’ye iliyen Silistre nam osmanl vapuru
dahi skenderiye’den engine çkd hâlde sakatlanp içindeki
âdemlerden ba zlar tesadüf eden bir kereste gemisine alnm
ise de bâkî yolcular ile geminin kapdan ve hademesi yetmi bu
kadar nüfus olduklar hâlde gemi ile beraber batp gark olmu-
lardr. Bunca nüfus telef olduktan baka malca olan zarar ve
ziyann mecmû’u yüzbin keseden ziyâdedir. Bunlar eerçi kazâ
nev’mden ise de bahriyece ma’lûmâtmzm noksaniyle beraber
bahriye zâbitâmmzm teseyyübleri dahi inkâr olunamaz. Ekseriyâ
ta’mire muhtâç olan gemileri “Haydi bir sefer daha etsin de sonra
icâbna bakarz” &cdikleri ma’lûm olmala bu hâdiseler dahi
anlarn ma’lûmâtca olan noksanlarna ve teseyyüblerine hami
olunmutur. Cenâb- Hak slâh eyliye. Bu tezkire-i senâverîde
dahi ledünniyât- asra dâir ber-vech-i bâlâ haylice mahremâne
eyler yazlmtr. Bunlarn Tarih’

t

keyfiyyet-i tahrirleri ve sûret-i
sebk ü ifâdeleri dikkat-i behiyye-i fâzilânelerine muhavveldir.
Ol babda emr ü irade efendim hâzretlerinindir.

a’ban sene zg6

TEZKRE N. 151

Bakyye-i vekaayi’-i

sene 1275

Semâhetlû Efendim hazretleri

f

E^lâlc ve Bodan’da Bey intihâbma intizâr olunurken Srbis-
tan’da bir ihtilâl zuhûrile Aleksandr Bey Belgrad kal’asma ilticâ

Bu tezkire ile beinci defter balamaktadr.
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edip srpllar dahi Milo’u beylie intihâb ederek kendisine meb’-

uslar irsâliyle beraber Dersaâdet’e dahi keyfiyet arz olunduuna
ve vakt ü hâlce kabulden gayri çâre olmadna mebnî hemen
hilâl-i recebde Milo’un beylik ferman tahrir ve bir yâver ile

tesyîr olundu.

Bodan’da Sturdza Bey’in intihâbma intizâr olunurken bu
esnâda hayâl ü hâtra gelmiyen Kuza Bey namnda bir mirala-

yn emârete intihâb olunduu havâdisi Dersaâdet’e vürûd ile

mûcib-i fikr ü te’accüb oldu. erâit-i intihâbda boyarâmn bü-

yüklerinden olmak art klnm olup Kuza’nm bu snfdan ma’-

dûd olup olamyaca mutâla’a olunur iken Bükre’de dahi ann
intihâb olunduü haberi bâ-telgraf bildirildi. Hâlbuki iki mem-
leketin ittihâd Paris konferans kararma mugayir olmala
taraf- Devlet-i aliyyeden bu intihâbm bi’t-tabi’ kabûl oluna-

mayaca misillû Avusturya ve ngiltere devletlerinin usûl-i

politikalarna dahi mugayir idi. Kuza Bey ise Bükre’de dahi

intihâb olunduu akabinde kendisinin iki tarafdan intihâb

olunmasna nazaran ahâlinin ittihâd tarafnda bulunduklar
anlaldndan bir ecnebi prensi bey ta’yin olunmak üzere ken-

disi beylikten ferâgat edeceini ilân eylemitir.

ki üç ay kadar Memleketeyn mes’elesi mevzû’- bahs olup

ancak ufk- politika pek bulutlu olduundan bu babda ziyâde

srâra zaman müsâid olmamak hasebiyle nihâyet Kuza Bey’in

iki memlekette dahi beylii ba’z- erâit ile taraf- Devlet-i aliy-

ye’den kabûl olunarak düvel-i Avrupa’ya teklif edilmitir. Bu
suretle Fransa imparatoru nâil-i emel olmutur. Yine ol esnâda

Srp emâreti tarafndan bi’l-cümle konsoloslara ecnebilerin

memleket kanununa tâbi’ olmalar husûsuna karar verilmi

olduundan bu karara râzî olmyanlarm çkp gitmeleri beyân
ve ilân olunmutur. Rusyalu dahi derhâl bu karar terviç etmekte

bulunmutur. Srpllar umûr- hâriciyyede metbû’lar olan Dev-
let-i aliyye’ye ittibâ’ ede-gelmiler iken bu sûretle hükümetlerine

istiklâl rengi vermee cesâretleri vakt ü hâlden istifâde dâ’iyesine

mebnî idi ve yine bu esnâda Hersek nevâhi-i âsiyesi ahâlisi hare-

kete kyam ve içlerinde bir hayli karadal olduu hâlde etrâfa

ta’arruz eder oldular bu hususda Devlet-i aliyye pek mükil bir

mevk’de bulunuyor idi. Zirâ karadallar böyle birer veîsle

ile ehl-i slâm karyelerine ta’arruz ede-geldikleri hâlde asâkir-i
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âhane tesâdüf ederse anlar uruyordu. Ancak ric’at ve fkâr-
larnda Karada hudûduna dühûl ile terbiyelerine politika
mâni’ idi.

îcâb- hâl ü zamâna nazaran Devlet-i aliyye akdemce bir
mkdar redif toplayp umnu ve Sofya mevkilerinde onar binlik
birer frka tertb ettii gibi Mora hudûdunda dahi bakaca bir
frka tertîb etmi ve Rumeli’de yüz bin kadar asker bulundur-
maa karar vermi idi. Bu askerin masârifine karlk olmak
üzere be bin kurudan ziyâde maâlar olanlarn birer ayln
kat ma ve tara ahâlisinden üç sene zarfnda tekaasit-i münâsibe
ile te diye olunmak üzere yarm senelik vergi ahzine karar verildi.

Rusya imparatorunun karnda Kostantin akdemce Kuds-i
erif ’e giderken Mora’ya urayp Rumlara “Sakn bu kene Devlet-i
osmanijye aleyhine hareket etmeyiniz. Sizi ezer. Kendinize muâvin bula-
mazsmz” deyu nasihat eylemi olduu iitildi. Rusyalu’larn
bu misillû tavr u muâmelelerinden imdilik Devlet-i aliyye ile

ho geçinmek niyetinde bulunduklar istidlâl edildi. Ba’dehû
Kostantin Kuds-i erif’den avdet ile Dersaâdet’e geldi. Zât-
âhâne Tophane’de bulunmala orada mülâkat eyledi. Ferdâs
ale’s-sabah merhum Reid Paa’nn yals olup vefâtmda fer'iye
ittihaz olunan sahil-saraya getirilip müsafir edildi ve zilka’denin
on üçüncü sal gecesi bi’l-cümle vükelâ ve vüzerâ sarây- hü-
mâyunda hâzr olduklar hâlde Kostantin’e ziyâfet verildi.
Ferdâs sal günü dahi sabahleyin Prens-i müarün-ileyh Küçük-
su kökünde kuluk taâm etmek üzere taraf- âhâneden dâvet
buyruldu. imdiye kadar padiahlarn dieriyle bir sofrada
oturduu ma’lûm deildir. Bu kerre bu dahi icrâ edildi. Bu sof-
rada Hâriciye nâzr oturamayp vükelâdan birinin makam-
hidmete kaa im olmas dahi tecviz buyrulmadmdan Divân-
hümâyun tercüman Ârifî Bey ayak üzerinde durup tercümanlk
hizmetini îfâ eylemitir. Sofradan kalklaca hengâmda Kos-
tantin’in zevcesi Grandües sofrann ortasndaki ekerlemeyi

_

îmPamtor a ihdâ edeceim” deyu alup Kostantin dahi mislini
istemekle ana ve ba’dehû oluna birer ekerleme getirilip anlar
dahi mparator’a takdim etmek üzere almlar.

Gennet-mekân Sultan Mahmud Hân- sâni asrnda Avus-
turya imparatorunun karnda Aridük stanbul’a gelip kendi-
sine sarây- hümâyunda sofra ihzâr ile ziyâfet verildikte ol vakit
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mukbil ve nâfizü’l-kelim olup fart- ta’assub ile ma’rûf olan

Pertev Paa tarafndan Zât- âhâne’nin sofraya oturmas arz u
ihtâr olunmas üzerine “Ben Avrupa ile olan münâsebât sarayda

bir ziyafet vermek derecesine kadar getirdim. Andan ilerisini ahlâfma

brakdm” demi olu Abdülmecid Han saraydaki ziyâfette

hep vükelâ bulunduundan sofraya oturamam ise de Prens’in

zevcesini alp harem-i hümâyunda ba’z kadnlar ile beraber

sofraya oturarak ikrâm ve ba’dehû ber-minvâl-i sâbk Küçük-
su’da beraber taam ederek itmâm- levâzm- ihtirâm buyur-

mutur.

Prens Kostantin ile yevm-i vedâ’da Abdülaziz Efendi dahi

huzûr- âhânede görütürüldükte Fuad Paa tercümanlk etmi-
tir. Abdülâziz Efendi “Efendimizin sayesinde sizinle görüldüüme
pek memnun oldum. Gerek size ve gerek Efendimiz’ e teekkürümü ifâdan

âcizim”. deyu güzelce cevab vermitir. Ba’dehû Zât- âhâne
“Biraderi nasl buldun” deyu Fuad Paa’dan suâl ettikte “Anla-

lacak kadar görüülemedi bilemem” cevâbn vermesi üzerine
“
Tok

yok nasl buldun, nasl gördün” deyu mükerreren suâl buyurdukça
Fuad Paa yine o yolda cevablar vererek tahsin sözünden ihtirâz

etmitir. Elhâsl huzûr- pâdiâh îde velî-ahdm senâ etmek gibi

bir faka basmamtr. Ba’dehû Zât- âhâne “Ben biraderimden ho-
nudum” dedikte “Efendimizi honud etmeyip de ne yapacak. O da bizim

gibi bir bendenizdir. Fakat tebe’a-i Devlet-i aliyyeniz defterinin en

bandadr. te bizimle fark budur” deyu söze hitam vermitir.
• talya mes’elesinden dolay Fransa ve Avusturya devletleri

miyânelerinde muhârebe zuhûr etmekle bu esnâda herkes bu
muhârebenin neticesine muntazr idi. Nihâyet bu esnâda fransz-

larn galib geldikleri haberi alnd. Bu muhârebeden dolay
düvel-i Avrupa hey’et-i müsellâha ile durup muhârebe-i umû-
miyye endiesi ile sulhün çâresini temenni etmekte olduklar

hâlde Prusya devleti sulha tavassut zmnnda Rusya devletini

davet etmekle Rusya Hâriciye nâzr GorçakofPrusya’nn ifâhen
re’yini almak üzere Berlin’e gelmi idi. Hâlbuki Fransa impara-

toru Napoleon’un talebi üzerine Avusturya imparatoru ile mü-
lâkat Hâriciye nazrlar yanlarnda olmayp kendileri ile iki gün
zarfnda esâs- musâlâhay kaleme alp imzâ ederek musâlâha-
nm vuku’u îlân olunuverdi ve hemen iki devlet îr ü eker gibi

oluverdi. Rusya Hâriciye nâzn Berlin’de baka-kald. Prusya
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ve Rusya devletleri küçük dütü. Mukaddemâ ngiltere devletine
dahi tavassut bahsi açldkta “

Biz maslahatn ne renk kesb edeceini
gerei gibi anlamadkça müdâhale etmeyiz demesinde isâbet eyledii
meydana çkt. ki mparatorlar dahi sulhü kendi beynlerinde
akd edivermekte isabet etmilerdir. Düvel-i sâirenin tavassutuna
kalsayd kim bilir ne türlü su’ûbetler çkarrlar idi. Zikr olunan
esas- müsalaha mucebince Lombardiya’y Avusturya impara-
toru Fransz imparatoruna ihdâ ve o dahi Sardenya devletine
îtâ edecek ve Venedik vilâyeti yine Avusturya devletine kalp
ancak Papa’nm nezâret-i resmiyyesi tahtnda olmak üzere bir
talya ittifâk yaplarak Venedik dahi bu ittifaka dâhil olacak idi.
Bu esaslar üzerine akd-i müsalaha olunarak efkâr- umûmiyyeye
sükunet geldi. Fakat bu srada Sardenya devletinin nâm mezkûr
olmad cihetle bu devlet memnûn olmad. Sardenya Hâriciye
nâzr ise Italyanlara pek çok eyler va’d eylemi olduundan
der-akab isti faya mecbur oldu. Lombardiya ahâlisi egerçi Avus-
turya’dan ayrlmak isterler idi. Ancak bir talya devletinin mey-
dana çkmasn isterler idi. Yoksa Sardenya devletine iltihaktan
dilgîr oldular. âir talyanlar dahi Papa hükümetinden fi’l-asl
honud olmadklar cihetle Papa’mn velevki resmî olsun nezâ-
reti tahtnda ittifak yaplmasndan honud kalmadlar. Papa
ise böyle bir ittifakn meydana çkmasndan nâ-honûd idi.

Hâlbuki böyle her tarafn nâ-honûd olduu bir musâlâhanm
beka ve istimrâr mekûk olduundan efkâr- umûmiye tamâmen
emin ve mutma’in olamad. Hattâ ngiliz tüccar bu sulhe sahih
nazariyle bakamadklarmdan emniyet-i ticâret lâykyle avdet
etmemi idi.

Zilhiccenin yirmi ikinci cumartesi günü Zât- âhâne li-ecli’s-

seyaha be kt a vapur ile Akdeniz’e doru azimet buyurdu.
Abdülaziz ve Murad ve Hamid ve Read Efendileri ve vükelâ-
dan Serasker Rza Paa ve Kapudan- deryâ Mehmed Ali Paa’y
dahi birlikte götürdü. btidâ Selânik’e terîf-i hümâyun vuku’
buldu ve andan Sakz’a ve oradan stanbul’a avdet buyruldu.
Bundan be sene mukaddem Sakz ’a terf-i hümâyun vuku’unda
her yerden ziyade orann ahalisi memnûniyet izhâriyle istikbâl
etmiler idi. Hâlbuki devletçe her ne kadar Tanzimat’a riâyet
olunmakta ise de jVfabeyn-i hümayun halk kendilerine kavânîn
ve nizamattan müstesna tuttuklarndan Sakz ahâlisinin cebren
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hayvanlarn alp meccânen kullanmak gibi harekât- nâ-becâya

ibtidâr eylemi olduklarndan ahâli ol vakit ürkmekle bu kerre

Sakz’a gelindikte ahâli kâmilen ehri terk ile savuup dalm
ve bu cihetle ehir tenhâ kalm idi. Zât- âhâne vapurundan

çkp ve iki saat mesâfede vâki’ bir baçeye gidip andan avdet

buyurmutur.

Vekaayi’-i sene 1276

Fransz elçisi Paris’den stanbul’a avdet edip gelirken Zât-

âhâne’nin Sakz’a çkm olduunu lede’t-tahkik mücerred mü-
lâkat için tebdîl-i tarîk ile Sakz’a geldikte ber-vech-i merûh
Zât- âhâne’nin mezkûr baçeye terifbuyurmu olduu zamana
tesâdüf etmekle ber-mu’tâd süfün-i hümâyundan bir sandal

gidip istifsâr- hâl ü hâtr etmek kaa’ide-i bahriyyesine riâyet

olunmadktan baka ba-tercüman Outray’i karaya çkarp
mülâkat zmnnda Zât- âhâne’nin olduu mahalle gitmek

üzere hayvan istedikte mevcûd olan hayvanlar hep götürülmü
ve hattâ Sakz kaymakam li-ecli’l-ihtiyât kendisi için alkoymu
olduu hayvan dahi bir yâver ahr kapsn krarak cebren

alp götürmü olduundan Elçi için bir hayvan bulunamam ve

Elçi Sakz’da ber-minvâl-i sâbk vâki’ olan mu’âmelât- ceb-

riyyeyi dahi örenmi olmas bâdî-i te’essüf olmutur.

Ber-vech-i bâlâ zâbitân- askeriyyenin bir büyük-elçi

hakknda lâzimü’l-icrâ olan muâmeleyi bilip de icrâ etmemeleri

bâ’is-i ta’accüb olacak hâlâttan ise de çubuk doldururken gör-

düümüz birua karîbü’l-ahidde miralay gördüümüzden ta’-

accüb etmez idik ve bu misillû zâbitler muhârebede ie yaramak
öyle dursun rüsûm- âdiyyeyi bile icrâya muktedir olamyacak-
larn bilirdik. Muharremin on altnc pazartesi günü Fransa

imparatorunun günü olmala stanbul limannda bulunan
Fransz beylik vapuru donanp limanda yatan Devlet-i aliyye

beylii donatlmak lâzm iken bu resme dahi riâyet olunmad.
Sabahleyin Sadrâzam vapur ile Boaziçi’nden stanbul’a iner-

ken göricek alâ-cenâhi’l-isti’câl kapudan çarp geminin do-

natlmasn emretti. Fuad Paa tarafndan dahi Tersâne’ye haber
gönderildiyse de bu esnâda Fransz elçisi Thouvenel dahi stan-

bul’a inerken keyfiyete vâkf olcak Boaziçi’ne avdet ile sefâret-
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hânesine gidip bir kt’a takrir îtâ eylemi olmasna mebnî tar-
ziye îtâsma mecbûriyet görüldü. Sebebi bu idi ki ötedenberi bu
makule merasim için BabIali’den Tersâne’ye ihtâr- keyfiyyet
oluna-gelirken fi-mâ-ba’d bu tekellüfe hâcet kalmakszn Tersâne
tarafndan icrâs zmnnda Tersâne’ye tezkire-i sâmiye yazlm
ve tercümanlar dahi dorudan doruya Tersâne’ye ihbâr-
keyfiyyet etmek üzere karar verilmi idüinden imdi taksir
hangi tarafda vuku bulmu olduunun tahkikine vakit olmayp
hemen li-ecli’t-tarzye Mâbeyn-i humâyun ikinci kâtibi Emin
Bey ile Divân- hümâyun tercüman Ârifî Bey Fransz sefa-

rethanesine gönderildi. Lâkin Franszlar zâten Mehmed Ali
Paa’nn aleyhinde bulunduklarndan bu keyfiyeti ann tarafn-
dan mahsûsen yaplm ma’nâsna hami ettiler.

Bu hilâlde Ingilterelü’nün yedi kt’a büyük cenk vapurlar
skenderiye pgahma gelerek dehet-nümâ olmu idi ve gûyâ
Zât- âhâne nin skenderiye’ye terifi havâdisi üzerine riâyeten
gelmi olduklar ilan olundu. Lâkin hakîkat-i hâlde Msr vâlisi

Said Paa’y tehdid için olduu müsellemâtdandr. Çünki Said
Paa Lesseps nam fransza kanaln açlmas için mukaddemâ
ruhsat vermi idi. Ba’dehû iin arlaacan derk eyledii
gibi Benim ruhsatm Devlet-i aliyye’nin tasdikiyle meruttur. Fermân-
al olmadkça ben karmam” demek istediyse de bu maslâhat hayli
vakit sürünerek kendisi de önün üalamaz olduundan bir iki
ay mukaddem Lesseps Msr tarafna giderek ba’z- mahâllerin
hafrna mübâeret eylemi ve bu sûret ise taraf- devletten kabûl
olunamyacamdan baka Ingiltere politikasna dahi bi’l-kül-
üyye mugayir olduundan akdemce Said Paa’ya bir emir-nâ-
me-i sâmî yazlp derûnunda “Fenâ efkâra sapm ve fena etvâra ba-
lam olduu vadisinde ta’rizat dercedilmi ve Tersâne kapdanla-
rndan biri ile gönderilmi idi. Kapudan bu emirnâme ile Msr’a
vardkta Said Paa Benim ahvâlim lâykyle tahkik olunmadndan
böyle ma’nâ verilmi. Bunun sebebi dahi bizim stanbul’da bulunan
familya azasnn fesad olduunu bilirim” vâdisinde hâmil-i emir-
nâmeye ifâhen ba z- eyler ifâde eyledii gibi cevab-nâmesinde
dahi keyfiyeti tafsil ile derdest-i icrâ olan ameliyat ile kanala ba-
lanm demek olmayp fakat ba’z- küûfat zmnnda mukadde-
mât- ibtidâiyye olduu yollu ba’z- mübhemât yazlm idi. ite
Ingiliz donanmasnn skenderiye pigâhmda görünmesine sebeb
bu mes’ele idi.
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Bu hilâlde Zât- âhâne’ye Rusya devleti tarafndan bir nian
geldi. BiT-cümle vükelâ Mâbeyn-i hümâyun’da hâzr olduklar

hâlde Rusya elçisi getirip teslim etti. Bu nian Saint Andria 1

niannn birinci rütbesinden olup Rusya devletinde en mu’teber

niandr ve bunun îcâd Büyük Petro zamannda olup Azak
kal’asnn Rusyalu tarafndan zapt olunduu müjdesi Andriya’nm
gününe mahsus âyinin icrâs esnâsma tesâdüf eylediinden bunu
muhtr olmak üzere Petro ol gün bu niân îc_âd etmi idi. Niânm
tesliminden akdem Rza Paa Zât- âhâne’ye “Nian bir ey
deilmi. Sâde altunmu” demi. Ba’dehû Zât- âhâne Ba-mâ-
beyinci ile Ba-kâtib’e “u eek herife bak. ki hükümdar beyninde

teati olunan, niânm kymetine mi baklr. Andan maksûd olan bir itibar

ve imtiyazdr” demi. Sonra niânm pek ar sûretle murassa’ ve

bu âna kadar âir düvelden gelen nianlarn cümlesinden
ar olduu görülünce Zât- âhâne tekrar Ba-mâbeynci ile

Ba-kâtibi çârp “u herifin yalanma bakmf ’ demi ve rivâyet

olunduuna göre Zât- âhâne Rza Paa’nm azlini Sadrâ-

zam’a açdkta “imdi vakti deildir. Fransalu tarafndan kendisini

tesâhub ettirmesi melhuzdur” deyu savuturmutur.
Zât- âhâne avdetinde Selânik havasnn vahâmet-i âsârm-

dan olarak nâ-mizâc olup muharremin onüçüncü cuma günü güç
hâl ile Fndkl câmi’ine kayk ile gidebildi ve yirminci cuma
günü selâmla çkamad. Pek çok vakitlerden beri selâmlk
resm-i âlîsinin terki mesbuk bi’l-misl olmadndan beyne’n-nâs

Zât- âhâne’nin pek ar keyifsiz olduu havâdisi ve belki daha
muvahhi erâcif söylenmee balad. Hâlbuki Zât- âhâne’nin
keyifsizlii stma olduu ta’ayyün ve selâmla çkmamas etbbâ-
nm ilhâhma mebnî idüi tebeyyün ederek bâdî-i tesliyet oldu.

Hele muharremin yirmi ikinci pazar günü ketî-süvâr olarak

Topkap sarayna gidip Hrka-i erîf’i ziyâret ettikten sonra
Tophâne’ye dahi urayp halka görünmekle havâdis-i müked-
derenin bütün bütün önü kesildi.

Meclis-i âli-i Tanzimat âzâsmdan ve sudûr-i zâmdan
Rüdi Molla Efendi’nin ber-vech-i bâlâ meîhatine mâni’
olan hastalktan ifâkat bulmu gibi sözler iidilmekte iken

saferin yedinci pazartesi gecesi vefât eyledi; Â^JI <up.

1 Metinde Ij-Cl eklindedir.

Tezâkir-i Cevdet 6
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Müarün-ileyh mahadim-i tark- ilmiyyenin en güzidelerin-

den ve üdebâdan bakyyetü’s-selef bir zât-i fezâil-simât idi.

Türkçe ve arabça pek güzel inâ-i kelâma kaadir bir zât idi.

Mufassal tercüme-i hâli yazlacak zevâttandr. Bu dahi himmet-i
fâzlânelerine menût mevâddandr.

Zât- âhâne her sene mâh- muharrem içinde Bâbâlî’lerin
terif ede-gelmi iken bu sene ber-minvâl-i sâbk nâ-mizâc olduk-
lar cihetle terifleri teahhur edip muharremü’l-harâm dahi
çkm olduundan saferin sekizinci sal günü Bâbâlî’ye terif
ile “Umûr- mâliyyenin hdl-i buhrânndan fiitûr getirmemelidir. Bu
da mündefi ’ olur. îttihad ve ittifak ediniz. Her kes birbirine mu’âvenet

etmelidir” yollu ba’z- irâdât- seniyye ve nasâyih-i lâzme icrâsiyle

avdet buyurdu.

Akdemce Tersâne zindanndaki mahbûslar dardan el peydâ
edip demirleri krmak için âlât tedârik ettiklerinden baka hârice
çkdklarmda dahi kendilerine silâh verilecek olduu istihbâr

olunarak iin önü kestirilmiti. Bu aralk “
stanbul’da bir fesâd

tertib olunmak üzere imi” deyu Avrupa gazetelerinden ba’zlarnda
yazlan fkraya dier ba’z gazeteler “Fesâd denilen ey ite u mah-
buslar vak’asndan ibarettir” deyu cevâb vermiler idi. Meer stan-
bul’da sahîhen bir büyük cem’iyyet-i fesâdiyye hazrlanmakta
imi ki saferin on beinci sah günü bi’l-istihbâr hemen asâkire
fienk verildi. Kaa’ide-i ihtiyâta riâyet edildi. Çaranba ve per-

enbe günleri eczây- hey’et-i fesâdiyye olan ehâs birer birer

tutuldu. Cümlesi mahbese konuldu. Cem’iyyet-i fesâdiyyenin
kumandan olacak ferik Hüseyin Dâim Paa akdemce me’mû-
ren Rumeli’ye gitmi olduundan ânn dahi bulunduu mahalde
tevkifi için me’mûr- mahsus gönderildi ve perenbe gecesi

Sadrâzam’m yalsnda ve ferdâs Kâmil Paa’nn yalsnda
meclis-i vükelâ akd edildi. Asl reîs-i fesâd ulemâdan Süleyma-
niyeli eyh Ahmed Efendi nam kimesne imi ki esnây-i muhare-
bede Kars’a geldii vakit Isâhât fermân- âlîsi oraya vâsl ol-

mala daha ol vakit devlet aleyhine bir fitne uyandrma kurmu
ve orada Hüseyin Dâim Pâa ile görümü ba’dehû Batum
ordusuna ve oradan Dersaâdet’e gelmi. Hüseyin Paa dahi
çerkesiyyü’l-asl olup miralaylkla Kars’a giderek orada yararl
zâhir olmala terfi’-i rütbe ederek feriklik ile avdet etmiti.

Muahharen Karada’da bozulup pek çok asâkir-i âhânenin
ehâdetine ann tedbirsizlii sebep olmu iken Kars’daki syti
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üzerine kendisine bir ey denilmedi. Merkum eyh Ahmed Efen-

di’yi bir müddet hânesinde müsâfir ederek bir cem’iyyet-i fesâdiy-

ye tekiline beynlerinde karar vermiler. eyh Ahmed Efendi

fi’l- vâki’ bir çok fedâîlerden mürekkeb bir cem’iyyet-i fesâdiyye

tekil eylemi ise de Hüseyin Paa’mn Rumeli cânibine vuku’-

memûriyyetiyle i teahhur eylediinden cem’iyet âzâs Karade-
niz-boaz mirlivas Haan Paa’y celbe kyâm edip o da ii mey-
dana koymala bir günde üçyüzden ziyâde kimesneler tutulup

tevkif olundu ve hemen Kuleli klasnda istintaklarna baland.
Ekseri beriyü’z-zimme olmala sebilleri tahliye klnd ve fedâîler

alkonuldu. Çünki fedâîler birer ahid-nâme temhir ile Ahmed
Efendi’ye vermiler. Bu ahid-nâmede^Al ûyj^ JI4JI IJU di
il) (jidl J.aU. 1 Iji j deyu musarrah olmala biri-

nin inkâra mecâli kalmad. Bu istintaklarn henüz arkas aln-

madan Hüseyin Dâim Paa Rumeli’den getirilmekle ann dahi

istintak icrâ edildi.

Garibdir ki Avrupa kavânini hükmünce bir ahs bir kimse-

nin îdâmma kasd edip de bâz- esbâb- mâni’a haylûletiyle fi’le

çkmasa kürek cezâsyle mahkûm olur. Ancak hükümdar hakkn-
da sû’-i kasd edenler îdâm olunmak lâzm gelir. Cezâ kanun-
nâme-i hümâyûnunun lâyihas dahi bu yolda yaplm idi ve

fakir bu iin me’mûr- mahsûsu olup madde be-madde bu lâyi-

hay havâss- vükelâ komisyonunda krâat ile verilen karar üzerine

tashih ederdim. Bu bahsi okuduumda Meclis-i Tanzimat âzâ-

smdan merhum evket Paa “
Pâdiâh, hakknda sû’-i kasd kimsenin

hatrna gelmemelidir. Bunu kanuna yazp ttân etmek münâsib olmaz
”

demekle kanunda hükümdârâna mahsûs olan maddeler tayy-et-

tirilmi idi. Ol vakit bu komisyonda Âli ve Fuad Paa ile Rüdi
Paa dahi vard. Bu kerre Kuleli vak’asmda ol maddelere hâcet

mess-etti. Sâlifü’z-zikr fedâîlerin Zât- âhâne’ye sû’-i kasdleri

tebeyyün eylemi ise de mezkûr maddeler kanun-nâme-i hü-

mâyundan tayyedilmi olduundan padiah hakknda olan sû’-i

kasdlerine îdâm hükmü tertîb ettirilemeyip âir efrâd- nâs hak-
knda olan sû’-i kasd edenler gibi kürek ya kal’a-bendlik cezâla-

ryle mücâzât olunmalarna mecbûriyet görüldü. Âli ve Fuad
Paalar fakîri celb ile bunlarn îdâmma medâr olacak madde
suâl ettiklerinde evket Paa hikâyesini kendilerine ihtâr ettim.

Ann sözüyle kanun-nâmeyi nâks braktklarna te’essüf ettiler.
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Ma’amâfh yine eyh Ahmed ve Hüseyin Paa ve Ca’fer Dem
Paa ve hâcegândan Ârif ve Binba Râsim Beyler birinci derece-
de cân olmala komisyon- mahsûsundan yaplan mazbata
bunlarn emr-i uliT-emr ile siyâseten îdâmlar münderic ise de
Ga fer Dem Bâb- seraskerî’den Kuleli klasna götürülürken
kendisini denize atp garîkan telefolmu ve bâkî dördünün îdâma
bedel müebbeden kal’a-bend edilmeleri emr ü ferman buyrul-
mutur. Mezkûr mazbatann sûreti îzâh- mes’eleye medar
olacandan leffen pi-gâh- hakâ’ik iktinâh- fâzlânelerine
gönderilmitir. Ol sûrede mezkûr fesad bastrlm ise de Hazîne-
nin müzayakas ber-kemal olarak aylklar ayn gayetinde verilir
oldu. Herkes ztrâb ve endiede kald.

Bu hilâlde düvel-i mu’azzama-i Avrupa tarafndan Bâb-
âli ye müterek bir kt’a takrir verildi. Bu takrirde “Muharebe-
den beri mev ud olan nizamat ve slâhâta teebbüs olunmad ve bir ey
yaplmad. Devlet-i aliyye’nin umûr- mâliyyesi ise pek fena hâle geldi.

Bu kerre rû-nümd olan âsâr- isyâniyye dahi bunlardan ne’et ediyor.

Düvel-i Avrupa bundan pek az müddet daha bu hâlâta hasr- nazar
edebilir deyu münderic idi. Fi’l-vâki’ müzâyaka-i mâliyye böyle
giderse neticesi vahim olaca maTûmdu.

Bu hilâlde ba’z- medreselere ve dier mevki’lere yaftalar
yaptrlm ve bunlarda *‘Hasmn kad olursa yardmcn Allah
olsun. Ey ümmet-i Muhammed sizin din ve erVatinizi meydana çkarmak
için uraan din karndalarnz Kulelimde mahbus olup kimisini katil

kimisine kanunen ceza edecekler. Din ve hamiyyet kalmad m. Niçin
gidip anlar tahlis etmiyorsunuz” deyü yazlm idi. Ba’z- eshâb-
araz dahi ahvâl-i hazray frsat ittihâz ederek bir i becerebilmek
üzere bir garib sûrete teebbüs etmiler idi. öyle ki taraflarndan
Mâbeyn-i hümâyun ba-kitâbetine bir küfe kavun ile bir mektub
gönderilmi ve mektub hatt- nesih ile yazlm ve bir nâ-ma’rûf
mühür ile temhir edilmi ve derûnunda “

Millet Âli ve Fuad
Paa lan istemiyorlar ve bunlarçkarsa devlet idâre olunmaz zann-olun-
masn. dâre edecek kimlerdir denilirse Kbnsl Mehmed Paa ve Rüdi
Paa pederlerimiz ile Vefik Efendi ve Rza Bey’dir” denilmi idi.

Rebî ülevvelin on dördüncü sal günü hanm-sultanlarn
cihaz^ bahren kemâl-i alâyi ile gönderildi. Hâlbuki bâlâda
mezkûr ihtilâlin zuhûrunda cuma günü Zât- âhâne hakîkat-i
hâli örenip haylice ürkmü olduundan ehzâdelerden ve
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kadnlardan seyre gidenleri derhâl harem-aalar ile toplatp
kimisi Küçük-su’dan ve kimisi Kâthâne’den celb olunmalaryle
“Zorba kalkm” deyu sarây-i hümâyûnun içine azîm havf ü
dehet düüp kadnlarn çou baylm idi. Bu kerre yine cihâz

alay âlâyii etmek ne büyük gaflet ve memkûriyettir. Cihâz
götüren askerin ayl verilmiyor iken bunca masraf ihtiyâryle
alay göstermek akllara hayret vermitir. Bunun üzerine vükelâ
Mâbeyn-i hümâyûna da’vet olunarak Bâbâlî’ye bir hatt-
hümâyun gönderilecei Zât- âhâne ifâde ve hatt kendilerine

krâat eylemi. Mazmûn- hatt- hümâyun “Devlet’in terakkisi

kudret-i mâliyyeye muhtaç olduu hâlde bir müddetten beri türlü esbâb-

dan dolay Beyolu tüccarndan masârif-i yevmiyeyi Hâre için ar
artlar ile akçe istikrâz olunmasDevlet’ in îtibâr- mâlîsini ihlâl eyledii

ve bu babda artk taraf- âhâneden sarf- himmet olunacandan vükelâ

dahi bi'l-ittihâd bunun çâresini düünmeleri ve karâr- müzâkerât ne ise

arz olunmas

”

hususâtmdan ibâret idi. Sadrâzam Âli Paa bunun
üzerine “Devlet-i aliyye’niz bitti. Himmet-i âhânenize muhtacdr” de-
mekle taraf- âhâneden “öyle yapmal. Böyle etmeli

”

gibi söz

söylendikte dahi Âli Paa “
Bunlar himmet-i âhânenize kalmtr

”

deyu dikçe söylediinden mûcib-i ibirâr- pâdiâhî olmutur.
Ba’dehû hatt- hümâyun- mezkûr Bâbâlî’ye gelip okundu.
Lâkin umûma îlân olunmayp hîn-i krâatinde yalnz mecâlis

âzâsiyle me’mûrîn-i Bâbâlî bulundu. Buna cevâben bir maz-
bata kaleme alnmak üzere akd olunan meclis-i mahsûs- vükelâda
Sadrâzam Âli Paa tarafndan Mâliye’nin bu hâlini intâc eden
sebebler kâmilen ve alenen meydana kondu ve bunun üzerine

bir mazbata kaleme alnd. Bunda “Sarây- hümâyun altm üç ve

altm be senelerindeki hâline irca ’ olunmadkça bu derde çâre bulunamaz

”

siyâkmda iddetli sözler dere olundu. Fakat meclis-i mahsûsta
olan müzâkerâta Zât- âhâne vâkf olmala bu mazbatann
arz u takdimine vakit olmakszn Âli Paa azl ile Sadâret Kbrsl
Mehmed Paa’ya tevcih klnd.

Sah günü Sadâret rikâb oldu. Zât- âhâne rikâbda müzâ-
yaka-i mâliyyeden bahs açp ar mertebe hüzn ü keder ile

“Bî

-

hûde yerlere bir çok masraflar olmu. Kâki edilmiyeydi. Ama ne çâre

oldu” diyerek ve geçmie haylice te’essüf ederek “
Cümlenizin

sadâkatini tecribe ettim. Tine sadâkat edip bu hâlin tesviyesine bir çâre

bulmanz umarm

”

deyu buyurmu ve Sadr- cedid dahi “Bu bir
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hâl-i buhrândr. Devlet-i aliyye böyle müzayakalara kerrât ile dûçâr ol-

mutur. naallah bu da geçer. kaidesince olmaz

ey yoktur. ancak bizi bu hâle getiren sebebleri bilip de bundan sonra

anlardan ihtiraz etmektir. Toksa geçmie te’essüfün fâidesi yoktur
”

diyerek vükelâya iâret ile
“
Bunlarn cümlesi fedây-i cân edercesine

çalacaklardr” deyu cevab vermitir. Âli Paa’nm liyâkat ve
ehliyeti cümle nezdinde müsellem idi. Ancak nezâket ve rahâveti
hasebiyle icrâatca ileri-gidememesi sebebiyle beyne’n-nâs mak-
dûh olmu idi ve eerçi bu sadâretinin hidâyetinde mecâlisin

tenkîhine kyâm ile bundan Hazîne’ye hayli menâfi’ göstermi
ise de undan bundan kesilen maâlar kadm-efendilerin maâ-
larma zamm-olduundan bir ey’e müfid olmayp fakat bir çok
kesânn kesr-i kulûbuna bâdî oldu. îte ol vakit Âli Paa gevek-
lik etmemek lâzm gelirken sükût etmekle bir mertebe daha lisâna

geldi. Sonra i daha fenâlap enzâr- âmmede mes’ûliyet hep
kendi üzerine kaldn görerek kemâl-i ye’s ü fütûr ile gemi azya
ald ve pek ziyâde sert davranr oldu. Kbrsl Mehmed Paa ise

hayli vakit menkûb kalarak serbest davranr ve sert lisan kullanr
idüünden efkâr- âmmeyi kazanm idi. Fakat teveccüh-i âhâ-
neden mahrûm idi. Bu kerre Âli Paa andan daha ileri gitmekle
Zât- âhâne an azl ile yerine Kbrsl’y getirdi. Bundan “Kb

-

rsl Ali Paa’dan ileri gider ve sarayca fevkall-âde ilerlemi olan isrâfâ-

tm önünü keser ve Serasker Rza Paa ile ana mâil olanlarn azliyle ii
yed-i istiklâline alr ve devleti muhâtaradan kurtarr” deyu ümid
olunuyordu ve fi’l-vâki’ Âli Paa’mn tertîb eyledii mazbatay
yürütmü ve ann hâl-i ye’s ile ittihâz eyledii meslei tutmu
olayd muvaffakiyeti me’mûl idi. Kbrsl ise eyyâm- menkûbiy-

yetinde kulland lisân kesip mücerred Mâbeyn-i hümâyunca
makbûl olacak meslek ki mukaddemâ Âli Paa’nm beyne’n-nâs

makdûhiyyetine sebeb olan yoldur. O dahi bu kerre Sadâret’e

geldikte bu meslei ihtiyâr etti ve Reid Paa zamânmdan beri

ittihâz olunan âdet-i makdûhe üzere tenzîl-i maâât ile Hazî-
ne’nin açn kapatmak gibi bir çkmaz yola gitti.

Çünki umûm tahsisâta dokunulmayp yalnz mülkiye
ma’âlarndan tasarruf etmek isteniliyor idi. Bunun mecmû’u
ise senevi beyüz bin keseden ibâret olup hiç verilmese yine Hazî-
ne’nin düyûnu ifâ olunamazd. îtibâr- mâlîye halel gelmi
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olduu cihetle istikrâz dahi kaabil deildir. Sene âhirine kadar

olan vâridât hep Beyolu müstakrezâtma ve düyûn- âire

fâizlerine havâle olunmu idi. Hâlbuki sene âhirine kadar dev-

leti idare etmek lâ-ekal be yüz bin keseye mevkûf idi. Aylklar

hep tedâhüle bindi. Herkes ne yapacan ard. Bi’l-farz ma-
âlar tansf olunsa yine verilemezdi. u hâle nazarân ol vakit

kadm-efendilerin ettikleri düyun için
“
Saraydaki murassa’ât ve

evâni-i sim ü zer çkarlmak ve buna bakarak vükelâ tarafndan dahi

murassa’ât ve sim ü zer evânileri meydana konulmak gibi bir tedbîr-i

fevka’l-âde ittihâz olunsa bunlarn mecmâ’u tesviye-i maslahata biraz

medâr olacandan baka îtibâr- mâlî avdet ederek istikrâz dahi kaabil

olurdu” deyu ba’z- ukalâ tarafndan ihtâr olundiyse de bu sûret

Kbrsl’nn ber-vech-i bâlâ yeni ittihâz eylemi olduu usûl-i

müdâhanekârîye mugayir idi.

Millet-i islâmiyyede her eyden ziyâde rz u nâmûs mes’ele-

sine dikkat ve itinâ oluna-gelmi iken bir vakitten beri gerek

sarayllar ve gerek stanbul’un moda merakls olan hanmlar
atlas ferâce giymek ve gayet ince yamaklar kullanmak gibi hâl

ü hareketlerde bulunup bu ise millet-i islâmiyyeye pek ar
görünürdü. Binâen-aleyh Âli Paa’nm en sonra ittihâzna mecbûr
olduu meslek iktizâsmca bu ylda rz u nâmûsca görülen neka’isin

izâlesi ve rz u nâmûsca ma’rûf olan usûl ve âdâtm hâlet-i asliy-

yesine iâdesi husûslarma teebbüs etmi idi. öyle ki meclis-i

mahsûsta bi’l-müzâkere kadnlarn atlas ferâce giymemeleri ve

ince yamak kullanmamalar gibi mestûriyyet-i sahîhay mûcib
olacak tenbîhât ve hilâf harekette bulunanlar olursa ferâ-

cesinin yakas kesilmek ve kocalar ceza görmek gibi tehdîdât

hâvi ve gayet iddetli bir îlânnâme kaleme alnp bâ-mazbata

arz olunmu idi. Zât- âhâne ise bundan dilgîr olarak Rza
Paa’y çarp “Bunun icras kaabil midir?. Bu iddeti benimkilere

mi edecekler? Sen bu mazbatay nasl mühürledin ?” deyu tekdir buyur-

mu olduundan tebeddül-i sadâretten sonra Rza Paa ol îlân-

nameyi alp Kbrsl’ya götürmü ve o dahi beyne’n-nâs bâis-i

memdûhiyeti olan meslek-i kadîmini terk ile bu sadâretinde

ittihâz eyledii meslek-i cedid üzere an matluba muvâfk olacak

sûrette tashih ettirmi olduu mervîdir. Her ne hâl ise mezkûr
îlân-nâmenin ta’bîrât tagyîr ile baka sûrete konularak ve belki

bütün bütün hassas alnarak tashih olunup baka bir îlân-nâme
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meydana çkt ve nüsah-i adîdesi neri ile ilân olundu. Sadr-
cedidin bu yola dökülmesinden muvaffak olamyaca ba’z-
ukalâ tarafndan istidlâl klnd. Zikr olunan îlân-nâmenin sûreti
zîrde irâd olunur.

îlân-nâme

Cümlenin ma lûmudur ki rz u edebe muhalif her türlü hâl ü hareketten
muhâfaza-i nefs ebnây-i beerden herferde bir büyükfarîza-i zimmet oldu-u misillû herkes iyâl ü evlâdnn ve kendisine müte'allik olanlarn rzn
muhafazaya sarf mâ-hasâl-i iktidar etmek dahi levâzm- hamiyyet ve
insâniyyetden olmasiyle ve her kavim ve milletin eriat ve âdetine göre
muhâfaza-i rz husûsunda bir usûl ve tarîk olup erîat-i garrây- islâmiyye-
de muhafaza-i rz u edeb kaziyyesinin evvelki derecesi mestûriyyet madde-i
mühimimsi bulunmasiyle bu babda olan emre ittibâ ' ehl-i slâm için

farza-i diyanettir. Halbuki biraz vakitten beri tâife-i nisvândan ba'zlar
hilaf-i usul ve adet ince yamaklar tutarak ve gûna-gûn münâsebetsiz
eylerden ferâceler giyerek açk saçk türlü türlü hey' et ve kyafetler ile

sokaa çkmakta ve seyir yerlerinde erkeklerle kark durarak bir takm
mugayir-i ef ü edeb etvâr ve harekât vuku'a getirmekte olup bu hâl
gerek erî at-i mutahhara ve gerek âdâb- milletçe menhî ve merdûd
olduundan baka herfamilyay harâb edecek sûrette sefâhati mûcib olmak-
tadr. Binaen-aleyh bundan böyle her kim olursa olsun sokaa çkan ka-
dnlar içerisi seçilmiyecek sûretteyamak tutup lâykyle örtülü bir hâlde
bulunacaklardr ve arkalarna giyecekleri ferâceleri çuhadan ve âir
çuha cinsinden ve Ankara al ve sofundan ve bunlara mümâsil eylerden
olacaktr ve ferâcelerin etrâf dahi ileme ve srma misillû bir takm
lüzumsuz ve masrafl eyler ile tezyin olunmyacaktr ve sâde çorap ile

sokaa çklmayp çedik ve buna mümâsil edîbâne ayakkab giyilecektir

ve bir ey almak için çar ve pazara gittiklerinde dükkân ve maazalarn
önünde durarak alacaklar eyay alp zinhâr içeriye girmiyeceklerdir ve

seyir yerlerinde erkeklere mahsûs olan mahallere gitmeyip tâife-i nisâya
mahsus olanyerlerde duracaklardr ve zikr olunan sûrete muhâlif ve ef ü
adaba mugayir etvar u harekât zuhûra getirenler te'dib olunacaktr ve

haremler hal u derecelerinden ziyâde arabalara binmeyip ve harem ara-
baclna yakmaz tavr u hey'ette arabac kullanmyacaklardr ve

erkeklerin dahi her hal u mahalde rz u edeb muktazyyâtma riâyet etmeleri

lâzmeden olmasiyle anlar dahi çar ve pazarda ve âir gezdikleri



TEZÂKR-1 CEVDET 89

mahallerde ve husûsiyle seyir yerlerinde ehl-i rzâne ve edîbâne davrana-

caklardr ve hlaf- edeb hareket eden ve seyiryerlerinde alenen ötede beride

oturup iret eyliyenlerin dahi ta’zîrât- lâzmesi icrâ klnacaktr. Husû-
sât- merkume ber-minvâl-i muharrer karar-gîr olarak ale’d-devâm ic-

rasna irâde-i seniyye-i hazret-i mülûkâne müteallik buyrulmu olmala
keyfiyet cümlenin ma'lûmu olmak için ilân olundu.

7 rebiyülâhr sene 1276

Daistan’da yirmi seneden beri Rusya devleti ile uraan
eyh âmil Efendi lâ-yenkati’ rusyalular ile cenk etmekte iken
Krm muhârebesi esnâsmda muhârebeden el çekmi idi. Çer-
kesler dahi Rusyalu ile mütâreke etmiçesine terk-i muhârebe
etmiler idi. Rusyalu ise ba’de’l-musâlâha memâlik-i Kafkasya
üzerine kuvvetli hücûm ederek eyh âmil’i tazyik ile akdemce
an teslime mecbur etmi idi. Bu esnâda Hocabey’e götürülüp
andan dahi Petersburg’a götürülecei ve ondan sonra her ta-

rafdan Çerkesistan’ ihâta etmekte olduu iitildi. Eer Gebel-i

Kafkas ahâlisi esnây-i muhârebede gerei gibi çalp çabalam
olsaydlar konferansda bi’t-tabi’ anlar dahi mevzû’- bahs
olarak hürriyetlerini muhâfaza edebilecek bir sûrete rabt olun-

malar me’mûl-i kavi idi. Ma’amâfih ingilizler yine bunlara
dâir bahs açmak istediler ise de yalnz kaldklarndan bir ey
yapamadlar. Çünki Anadolu cânibine Rusyalu’nm tahattîsi

Hindistan tariki olmak hasebiyle yalnz ingilizlerin mutâlâ’asma
mugayir olup Fransa politikasna dokunmaz idi ve Fransa im-
paratoru Rusya tarafna meyi ile musâlahay ta’cîl etmi idi.

Binâen-aleyh Kafkas mes’elesi meydana konulamad, ite Rusyalu
bundan istifâde ederek Daistan’ zabt u istilâ ettii gibi Çer-
kesistan’ dahi ihâta ve tazyîka kemâl-i germiyet ile mübâderet
eyledi ve Kuban boyundaki çerakise ve nogaylara “

stediiniz

tarafa gidiniz” deyu ruhsat vermekle geçen sene güz mevsiminde
bir çok çerkes ve nogay bahren stanbul’a gelerek hanlarda
iskân olundular ve mevsim-i itâ mürûriyle mevsim-i baharda
nogaylar Adana eyaletinde vâki’ Çukur-ova’ya ve çerkesler

Kütahya ve Ankara taraflarna gönderildiler. Bu yazn dahi
peyderpey gelen nogaylar Adana cânibine ve çerkesler orta kola

gönderilip iskân olunmak üzere sevk olunmulardr. Hazîne’nin
böyle müzayeka zamannda iskân- muhacirin husûsu dahi
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masârif-i külliyyeyi mûcib olarak bu dahi Hazîne’nin yükünü
arlatrmaktayd.

Reb’ülâhirin on dördüncü perenbe günü sayfiyelerden
stanbul’a nakl olunmutur. Sadr- cedid Kbrsl Mehmed
Paa ma’ââtm kat’ u tenziliyle megul olup ancak henüz buna
bir karar verilmeden ba’z- tevcîhâta karar verildi. öyle ki

Meclis-i vâlâ reisi Kamil Paa öteden beri her tarafa temâyül
eder ve müteneffizîne müdâhene eyler bir zât olduu hâlde ge-
çende bi’l-cümle vükelâ Kuleli klasnda hâzr iken “Biz artk
kendimizi çürüttük, Azl olunmalyz. Pâdiâh dahi imâmü’l-müslimîn
olup yoluyle hareket etmelidir” diyerek Rza Paa’ya bakp “Bura-
larn Efendimi’ze anlatmak sadâkattir ve söylememek ihanettir” demi
olmas üzerine artk beyne’l-vükelâ perde-i hicâb mürtefi’ olup
fi 1-asl tefevvühden ictinâb ede-geldikleri lâkrdlar meclisde
alenen mevzû’- bahs olarak Âli Paa’nn bu yolda hayli ileri

gitmesine sebeb olmu idi. Rza Paa ise muktezây-i hâl ü mevki’i
câbmca bu makule mükâlemât ve müzâkerât mahremâne
olarak Zât- âhâne’ye arz ede-geldii cihetle Kâmil Paa hak-
knda ibirâr- âhâne peydâ olmu idi. Kbrsl dahi zâten
kendisini sevmezdi. Binâen-aleyh rebî’ülâhirin on dokuzuncu sah
günü Kâmil Paa azl ile yerine Safvetî Paa Meclis-i vâlâ reisi

ve ann yerine Mâbeyn-i hümâyun Masrafnâzn Rza Efendi Ev-
kaf- hümâyun nâzr ve ann yerine dahi Kemâl Efendi Masraf
nâzn oldu.

Cümleden evvel Hâriciye nâzr Fuad Paa’nm azline intizâr
olunurken ana dokunulmad. Çünki ol vakit Hâriciye nezâreti
Ali ve Fuad Paa beyninde inhisâr- aklî ile münhasr gibi idi

ve Rza Paa zaten Âli Paa’y ziyâde severdi. Lâkin mukaddemâ
Sarây- hümâyûnun Mâliye hâzinesine devr olunan düyûnundan
fazla olarak sonradan zuhûr eden yüz yirmi bin keselik kadar
düyûnunun puslasm Âli Paa’ya takdim ettikte kabûl etmedi-
inden Rza Paa hal ü mevki’i îcâbmca pek ziyâde sklarak
bunun gibi ba’z- hususâtm tesviyesi için bir el-deitirmee mec-
bur olmagla Kbrsl y Sadaret’e sevk etmi idi. Lâkin ma’nen
sadrâzam kendisi olup nüfuz kendi yedinde olduu hâlde Âli
Paa’y Hâriciye nezâretine getirmek isterdi. Fuad Paa buralar-
n ihsâs eylerdi ve Rza Paa ile aras iyi olmayp Kbrsl’dan
dahi hüsn-i muâmele görmüyor idi. Hattâ Paris sefâretine Veli-
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yüddin Paa’nn nasbim asla kendisi ile müzâkere etmiyerek

Fransa elçisinden ba’de’l-istimzâc arz tezkiresini Amedci Efendi’-

ye smarlayp Fuad Paa müsveddesini görmü ve lede’l-arz

hemen irâdesi dahi çkm idi. Hâlbuki Kbrsl Fransz elçisinin

ifâdesini lâykyle anlyamam olduuna mebnî resmen Fransa

devletinden istifsâr ve istimzâc edilmiyerek ber-vech-i bâlâ arz

edilivermi ve keyfiyet bâ-telgraf Paris’e ihbâr olundukda Veli

Paa’nm kabûl olunamyaca cevâb gelmi olmasiyle Fuad
Paa bu cevâb Kbrsl’ya irâe ettikte pek ziyâde bozulmu ve

gayet çirkin bir i olmu idi.

Çend rûz sonra Ticâret nezâreti muâvini Remzi Efendi

azl ile yerine Maârif nezâreti müstear Sâlih. Efendi nasb olun-

du ve Maârif müstearl ilga klnd. Bunu dahi gerek Fuad

Paa ve gerek reisler ba’de’l-icrâ duydular. Hâlbuki bu makule

ileri sadrâzamlar Hâriciye nâzr ve reisler ile bi’l-müzâkere

icrâ etmek âdet idi. u hâllere bakarak Fuad Paa Hâriciye

nezâretinden isti’fâ ile Girid vâlîliini istid’â eyledi. Kbrsl bun-

dan telâ etti. Zirâ ann üzerine Âli Paa’mn nezârete gelmesi

tabi’îidi. Kbrsl ise Âli Paa’dan ise Fuad Paa’y kendisince

daha ehven görüyordu. Hele taraf- âhâneden dahi Fuad Paa’-

nn isti’fâs kabûl edilmiyerek ibka buyruldu.

Bu esnâda Lesseps Dersaâdet’e geldi. Yine Süvey kanal

bahsi meydana çkt. Fransz imparatoru bu iin husûlünü ilti-

zâm eylediinden red ile cevab vjssimek müte’assir ve müsâ’ade

sûreti ngiltere politikasna mugayir olduundan vükelâ hayrette

kalp gece gündüz akd-i meclis ederek müzâkerât ile megul
oldular.

Cumâdelûlânm yirminci günü Hâriciye müsteâr Ârif

Efendi Meclis-i vâlâ âzâlyle çkp yerine Kabûli Efendi müs-

teâr oldu ve Paris sefiri Reid Paa-zâde Mehmed Cemil

Beyefendi âzâlkla Meclis-i Tanzimat’a me’mûr oldu. Paris

sefâretine dahi Vefik Efendi’nin me’mûriyeti arz ile irâdesi

çkm idi. Hâlbuki akdemce Paris sefâretine Vefik Efendi’nin

me’mûriyeti için ber-mu’tad Fransa devletinden istimzâc etmek

üzere Paris’te Devlet-i aliyye maslahatgüzâr bulunan Agob
Efendi’ye yazlm ise de henüz cevâb gelmemi idi. u hâle

göre cevâb vürûdundan evvel icrâs kaabil olamyacamdan ol

gün Vefik Efendi’nin Bâbâlî’ye daveti lâzm gelmez iken dier-
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leriyle beraber o dahi dâvet olunmu ise de Veli Paa vak’as
gibi bir çirkin i olmasn deyu Vefik Efendi’nin me’mûriyeti
icrâ olunamayp iâde klnd. Elhâsl Sadrâzam’m acûl-mereb
olmas hasebiyle bunda dahi bir yanllk vuku’a geldi ve yine
halk içinde “Vefik Efendi dahi kabûl olunmam, yok Vefik Efendi
sefareti kabûl etmemi” deyu erâcif tekevvün eyledi.

Cumadelulamn yirmi ikinci cumartesi günü Ticâret nâzr
Mahmud Nedim Paa azl ile yerine Meclis-i Tanzimat âzâsmdan
Edhem. Paa me’mûr oldu. Akar Ali Paa uhdesine dahi
Meclis-i vâlâ âzâl tevcih buyruldu ve Tersâne müstear Said
Efendi azl ile yerine Meclis-i vâla âzâsmdan Mazlum Beyefendi
nasb edildi.

^

Mahmud Nedim Paa Meclis-i Tanzimat ya Meclis-i vâlâ
ryâsetlerinden birine veyâhud Hâriciye nezâretine tâyin edil-

memesinden dolay Sadr- sâbka gücenip ba’z- etvâriyle an
gücendirmi olmasyle tebeddül-i sadâret vuku’unda gûyâ hey’et-i
cedide ile müttehid gibi görünür ve öteki taraf tekmeliyecek
gibi bir hâl ü tavrda bulunur idi. Hâlbuki lisan bilmedii
cihetle Hâriciye nezâretini ümîd etmesi kendi mülâhazaszl-
ndan nâi idi. Meclis-i Tanzimat’da dâima kanun-nâme ve
nizam-nâme lâyihalar te’lif olunmakda olup bu ie dahi ken-
disi muktedir deil idi. Meclis-i vâlâ riyâseti dahi ana inanlp
tevdi’ olunamyordu.

Ber-vech-i bâlâ Safvetî Paa Meclis-i vâlâ reisi olup Meclis-i
Tanzimat reisi bulunan Rüdi Paa’nm dahi yerinden oynad-
lamyaca ma’lûm olduundan Mahmud Paa hey’et-i cedîde-
den dahi na-honud kald. Elhasl bu zât hayli vakitten beri
kendisini lâyk gördüü menâsb- celîleye getirilmemesinden
dolay iki hey etten dahi nâ-honud ve anlar dahi andan mü-
teneffir bir hâlde idiler. Hâlbuki ebniye me’mûrlarmm türlü
sirkatleri olup bu esnâda ser-rite almmala akdemce ber-vech-i
bâlâ Remzi Efendi azl ile tahkîk- madde için bir komisyon ya-plm idi. u hale nazaran Mahmud Paa’nm dahi infisâli emr-i
tabi’î idi. Defterhâne-i hakanî ketebesi ilerin rü’yetine kâfi
olmadndan pek çok mesâlih-i ibâd terâküm etmi idi. Hâlbuki
burada ne kadar senedât verilirse vâridât o kadar tezâyüd ede-
ceinden ilerin terâkümüHazîne’ye dahi muzrr-idi. Binâen-aleyh
bu kerre Sadr- cedîd’in himmetiyle Defterhâne’nin tahsîsâtma
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ehriye otuz be bin kuru zamla altm nefer kâtib alnd. Sadr-
cedidin bu himmeti nefsü’l-emre hizmet demek olduundan ehl-i

insâf ve erbâb- vukuf indinde memdûh oldu. Fakat zîrde beyân
olunacak tevcîhât- gayr-i ma’kuleden dolay makdûh oldu.

öyle ki Edirne ve Gezâyir-i Bahr-i sefid ve Bursa ve Adana
ve Ankara ve Sivas ve Harput ve Hakkâri vâlilikleri ilga olunup
birer mutasarrf ile idârelerine karar verilerek sa’y-i mîrî gös-

terildi. Cumâdelûlânm yirmi üçüncü pazartesi günü Gezâyir-i

Bahr- sefid mutasarrfl Ahmed Atâ Beyefendi’ye ve Edirne
mutasarrfl mîr-i mîrândan Hilmi Paa’ya ve Adana muta-
sarrfl rütbe-i mîr-i mîrânî ile Tecirli Ahmed Bey’e ve Sivas

mutasarrfl Hazînedâr-zâde mîr-i mirandan Ahmed Paa’ya
ve Ankara mutasarrfl mîr-i mîrândan Rdvan Paa’ya ve
Bursa mutasarrfl Nûrüddin Paa’ya ve Harput mutasarrfl
esbak Urfa kaymakam mîr-i mîrândan Yusuf Paa’ya ve Hakkâri
mutasarrfl mîr-i mîrândan Resûl Paa’ya tevcih buyruldu.

Hâlbuki Adana mutasarrf olan Ahmed Paa Krm muhâ-
rebesinde Anadolu ordusu müiri olup enva’- sirkatle müttehim
olduu hâlde ordunun inhizâmma bâdî olmala bi’l-muhâkeme
rütbesi ref ’ olunmu, Resûl Paa devlete isyân etmekle mukayye-
den Dersaâdet’e celb klnm ve îshak Paa muhâkeme altnda
bulunmu olman “Böyle derbederleri bana toplayp da anlara birer

eyâleti teslim etmek kâr- âkil midir” deyu Kbrsl’mn aleyhinde söz

çoald ve Bursa vâlilii maânn humsü ba’de’t-tenzîl elli bin

kuru kalp bunun yirmi be bini Bursa vâliliinden ma’zûl
olan Süleyman Paa’[ya] ma’zûliyet maâ olmak üzere verilmi
ve yirmi bin kuruu mutasarrfla tahsis edilmi olduu cihetle

yalnz be bin kuru nef’-i mîrî husûle gelebilmi idi. Bu ise

“Valiliin ilgasna demez. Bu makule icrâ’ât hep Sadrâzam’n garez-

kârlndan ibârettir” deyu îtirâzlar vuku’ buldu ve “Sivas mutasarr-

f olan Ahmed Paa’nn mansb almas için bir vakitden beru elde

yüz bin kuru dolayor” deyu söylenmekte iken Sivas eyâleti muta-
sarrflna ta’yini sû’-i zanna bâdî olup “Eerçi Sadrâzam’n
iffeti herkesin indinde müsellem ise de bu tevcîhâtta etraf ve müta’-

allikaat çok paralar ald” deyu güft ü gû edilir oldu.

Cidde tüccarndan Ferec Yüsr nam zât öteden beri masârif-i

ticâriyye için ehriye ikier bin kese verip stanbul’daki âdemi
bunu Hazîne-i celîleden alrd ve riyali Hazîne’den mîrî hisâbiyle
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yirmi be kurua alp mahallinde yirmi dokuza verir di. Bu tarik
ile riyalin fiyatndan yüzde on sekiz kuru kadar kazanrd.
Lâkn bunu yalnz bana yiyemeyip stanbul’da ba’z- zevât
dahi hissedâr edermi. Bu hilâlde erif Abdullah Paa ba’z-
urban üzerine hareket edeceinden ehriye dörder bin kese
istedi. Keyfiyet Ferec Yüsr’e teklif olundukta riyali otuz ikier
kurua hisab ile beraber yüzde iki komisyon dahi istedi. Hâlbuki
bu tamahkârl üzerine baka bir tâcir çkp yüzde iki komisyon
ile riyali yirmi dokuz hisab etmek üzere mah be-mah mebla-i
mezbûru vereceini Mâliye nezâreti’ne bildirdi. Mâliye nâzr
dahi bu iin ana ihalesine dair Bâbâlî’ye takrir gönderdi. Ferec
Yüsr’ün buradaki âdemi ise buna muttali’ olcak bu ii elden
çkarmamak için taraf be-taraf dolap bir çok yerlere rüvetler
va’d ve te’ahhüd etmi. Mâliye nâzr’nm mezkûr takriri Meclis-i
vâlâya lede 1-havâle Sâfvet Paa “Ferec Tüsr Efendi bunca vakitlerden

beru bu iin hüsn-i ifasna muvaffak oldu. Ann uhdesinden sarf u tahvil
ile bakasna havalesi uyamaz” deyu takriri cerh ile geri çevirdi. Mâ-
liye nazr ise Ferec Yüsr ün ademi tarafndan etrâfa hayli rüvet-
ler va’d olunduuna [dâir] baz- evrâk ele geçirmi idi. Safvetî
Paa buradan bî-haber ve gafil idi. ite bu hâlde “ Tamam Rza
Paa ile Safvetî Paa takmnn çarplacak vaktidir” deyu Kbrsl’ya
ilkaa olunmala o dahi “Tamam fvrsatdvr” deyu ba’z- teebbüsâta
kyâm etmi idi. Rza Paa bu teebbüsât hissedicek önünü
almak üzere nabz- âhâneyi yoklayp Kbrsl’mn azline müs-
ta id bülmala bu isti’dâda epeyce kuvvet vermi olduu hâlde
cumâdelûlâmn yirmi yedinci perenbe günü Kbrsl ile Fuad
Paa Mâbeyn-i hümâyûn’a celb olunarak taraf- âhâneden
Rusya imparatoruna gönderilecek nian ve hedâya anlara
temââ ettirilmitir ve btidâ huzûr- hümâyûna Kbrsl girip
hedâyây temââ ederken gümrüe dâir bahs açldkta Kbrsl
“Merhume Vâlide Sultan bundan dahi irtikâb etmi” demekle Hünkâr
münfa’il ve müte’essir olup bu hâlde Fuad Paa’y da’-vet bu-
yurmu o dahi içeri girdikte Hünkâr’ bozuk düzen görmü
idi. Anlar gitdikten sonra Zât- âhâne harem-i hümâyûna
girüp^ Bu herif benim ölmü validemden ne istiyor. An irtikâb ile ithâm
ediyor deyu buyurmu ye hemen ferdâs cuma günü kendisin-
den mühr-i hümâyûnu aldrm ve ferdâs cumartesi günü
Meclis-i Tanzimat reisi Mehmed Rüdi Paa makam- Sadâret’e
getirilmitir.
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Ber-vech-i bâlâ Ferec Yüsr maddesi üzerine Rza Paa
Kbrsl’nm azline teebbüs eylemi ise de bunun fi’le gelmesi

bir müddet sürebilirken merhûme Vâlide Sultan’ ithâm eylemesi

azlini ta’cil eylemitir ve perenbe günü hedâyây temââ esnâ-

smda taraf- âhâneden pek ziyâde iltifât buyrulmu iken fer-

dâs mühr-i hümâyûnun istirdâd kendisine pek güç gelmi-

tir ve kendisi gayet hadîdü’l-mizâc olmak hasebiyle mühr-i

hümâyûn’u almaa gelen mâbeynciye “
Efendimiz beni mel’abe-i

sibyan m zannediyor

”

demi olduunu yine kendisi bir zâte hikâye

ettikte o dahi
“
Efendim böyle söz söylenir mi

”

demekle “Evet perenbe

günü banapekçok duâ etti ve iler senin vaktinde iyi gidiyor. Rahatm. Allah

seni eksik etmesin dedi. Ferdas bak ne muâmele etti. Amnçün söyledim. Ben

mel’abe-i sibyan deilim" demi. Ancak milletçe Hilâfet-i islâmiyye

hakknda ma’rûf ve mu’tâd olan ihtirâmât- lâzme ile bu sözün

mütenâsib olmad müsellemâtdandr ve kendisinin bu def’aki

sadâreti altm alt gün olarak pek deli 1 terkib-i vasfîsine müsavi

olmu garâib-i ittifâkyyattandr. Mukaddemâ Âli Paa’nn in-

fisâlinde Rüdi Paa’nm Sadâret’e getirilmesi istenilip hattâ Mâ-
beyn-i hümâyun tarafndan kendisine irâb ile istimzâc olunmu
idi. Ancak kendisi kabûl tarafnayanamam idi. Bu kerre kabûle

mecbûr olmutur. Çünki kendisi fi’l-asl Rza Paa’nm rakibi

olup mu’ahharen Âli Paa tarafyle dahi aras bozuldu. Yalnz
kald ve enzâr- enâmda eski vak’ u haysiyeti baya azald.

Artk vakarn muhafaza için bu kerre Sadâret’i kabûlden baka
çâre yok idi.

Ferec Yüsr iine gelince ann Dersaâdet’deki âdemiyle rakîb

olan tâcir Meclis-i vâlâya celb olundukta “
Ferec Yüsr’ün âdemi

riyali yirmi dokuz buçuk kurua vermek üzere komisyon talebinden fari
olmala bi’t-tabi ’ ann taraf tercih ve ihtiyâr olunmutur. Lâkin böyle

fiyat ile oynamaktan ise mahâllinde kaç riyal verilirse buradan aynen o

kadar riyal alnmak üzere ber-mu’tâdyüzde be komisyon verilmelidir'’'’

deyu Mecliste ba’z- zevât tarafndan Safvetî Paa’ya ihtâr olun-

mu ise de kulak aslmam idi. Bunun üzerine
“
Fi’l-vâki ’ asl al

aynen riyal alnp verilerek mu’tâd üzere komisyon verilmekdir. Lâkin bu

sûrette stanbul’daki ürekây- rivete hisse kalmaz” deyu Safvetî Paa
aleyhinde söz tekevvün etmi idi.

1 Arap harfleri ile Jj et tâbiri ebced hisabma göre 66 eder
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Cumâdelâhirenin gurresi olan pazartesi günü Sadr- esbak

Âli Paa Meclis-i âli-i Tanzimat reisi oldu. Ferdas Bâbâlî’ye

bir hatt- hümâyun geldi. Mazmûnunda “Umur- mâliyye sekteleri-

mi^ olduundan ba’z- eylere teebbüs olunmu idi. Tebeddül-i sadâret

münâsebetiyle bunun ez ser-i nev tenbîhi lâzm gelmein derdest olan

mevaddm bi’l-ittifak tesviyesi ve beyân ile masârif-i zâ’idenin kat’

ve emvâl-i mîriyyeyi itlâf ve irtikâb edenlerin cezâs icrâ olunmak üzere

isti'zam senin vazifendir. âir vükelâ dahi hüsn-i ifây-i me'mûriyette

ikdam etsinler” deyu buyrulmu idi. Bu hatt- hümâyun Sadr-
cedidin ba’z- mertebe istiklâlini mutazammn ise de mes’ûliyeti

dahi boylu boyunca giymitir. Bu srada ngiltere kraliçesinden

mahremâne ve min gayr-i resmin olarak Zât- âhâne’ye bir

nâme gelip mazmûnunda “Kbnsl epeyce ilere bakyord. Azlini

iittim. Te’essüf ettim” deyu münderic olduu sûret-i mahremâne-
de olarak mesmû’- fakir oldu.

Hâriciye nâzr Fuad Paa’mn küçük olu Kâzm Bey mu-
kaddema bir müddet Mekteb-i harbiyye’de okuduktan sonra

Paris’e gönderilip orada dahi fünun- harbiyye tahsil ettirilmi idi.

Kibar-zâdeler içinde henüz bu mertebe ma’lûmâtl ve hüsn-i

ahlâk sâhibi bir zât yetimemi idi. Elhâsl kii-zâdeler içinde

bâ’is-i iftihâr olacak bir nev-civân idi. Binba rütbesinde olup
tahsil etmi olduu nazariyyât ikmâl için kesb-i meleke etmek
üzere hâl ve rütbesine münâsib bir hizmette istihdâm olunmasn
pederi arzû edip ancak pek genç olduundan terfi’-i rütbesini

istemezdi. Binâen-aleyh ol vakt Dâr-i ûrâ reisi bulunan Zarif

Paa kendisini meclise celb ile Mekteb-i harbiyye nâzr Hüseyin
Paa’nm ma’iyetinde muâvin olmak üzere me’mûriyeti tensib

olunduunu kendisine ve li’ecli’l-icrâ Serasker Paa’ya takdim
olunmasn Hüseyin Paa’ya ifâdç etmekle Hüseyin Paa dahi
mîr-i mumâ-ileyhi alp bir yerde tevkif ile evvelâ kendisi Seras-

ker Paa yanma giderek keyfiyeti .beyân ettikte Serasker Paa
bu karâr kabûl etmemekle Hüseyin Paa çkp Kâzm Bey’e
“Bu iin resmî ba’z- icrâât var imi. Sonra icrâ olunacak” deyu an
oradan iâde etmi idi. Ba’dehû “Kâzm Bey binba olduu hâlde

mu’âvin nasb olunduu takdirde zîr-i idâresinde miralaylar bulunmak

lâzm gelecek. Bu da usûle uymaz” deyu Serasker Paa tarafndan
gerek Fuad Paa’ya ve gerek oluna tebli-i keyfiyet olunup bu
ise ikisine dahi pek girân gelmi idi. Bunun üzerine Fuad Paa
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Kâzm Bey’in bütün bütün silk-i askerîden ihrâc için Serasker

Paa’ya tezkire yazacak iken Rüdi Paa mâni’ oldu. Ba’dehû

Kâzm Bey Beyolu’ndaki Topçu klasna me’mûr edildi.

Fakat vak’a-i sâbkadan dolay hâsl olan te’essür ve infi’âl-i

tabi’îsi henüz zâil olmam idi; Bu kerre klada iken füc’eten

vefât etti. Pederinin bakyye-i eyyâm- ömrünü tesmim edip

gitti.

Kudemây-i vüzerâdan Dede Paa dahi bu esnâda âzim-i

dâr- beka oldu. Sinni yüz iki yâhud yüz be deyu ihtilâf üzere

menkuldür. Hele Sadr- esbakRauf Paa’nm hâcelik ru’ûsunu

götürmü olduu muhakkaktr. Vak!
a-i hayriyye’de Humba-

rac-ba bulunup Humbara-hâne’ deki askeri sarây-i hümâyûna

akl ederek Sanca-i erif’in muhâfazas hizmetini îfâ etmitir;

Feriklikten mütekaid brahim Paa’y bu kerre kendi zev-

cesi mukaddema emekdarlarmdan olup da izin vermi ol-

masyle bir müddetten beri Divan-yolunda tütüncülük etmekte

bulunan uana îdâm ettirmekle ikisi dahi ahz ile istintak olun-

mak üzeredir.

Muzâyaka-i mâliyye ber-kemâl olduu hâlde kaa’imenin

tedennî-i îtibâriyle altun fiyatnn günden güne, terakkisi muâ-

melât bütün bütün ihlâl etmi idi. Bu hâl bâkî ve müstemirr olduk-

ça umûr- mâliyyenin slâh kaabil olamyaca anlaldndan
Rüdi Paa kaa’imenin ref ’ ü imhâsma ve buna karlk tedâriki

srasnda stanbul’un akarâtndan bir iâne toplanmasna karar

verdi. Bunun için riyâset-i âcizî tahtnda bir komisyon tekil

etti. Bir kaç ay bu emr-i mühimme bezl-i mechûd eyledik. Kaa’ime

toplandkça Mâliyye hâzinesine gönderilir ve orada ihrak etti-

rilir idi. Külliyetli kavâ’im yanmakta olduu hâlde bir müddet

itibâr avdet etmedi. Fakat kavâ’imin bakyyesi be yüz bin

kese akçadan aa doru indikçe altunn fiyat dahi tenezzüle

balad ve iki yüz bin keselikten aa indikte mecidiye yüzlük

dahi yüz be kurua tenezzül eyledi. Velhâsl i kuvve-i karîbeye

geldi ve eerçi hesabca baky^e-i kavâ’imin yalnz elli bin keseli-

liinin karl yoktu. Lâkin Rüdi Paa an dahi tedârik

etmek üzere iken Zât- âhâne para için ziyâde sklmala Mâ-

liye nâzr Hasib Paa’dan para isteyip o dahi ihrak için hâzineye

gönderilmi olan kaa’imelerden yüz bin keselik kaa’imeyi sarây-

Tezâkir-i Cevdet 7
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hümâyûna vermi olduu pek hafi olarak iidildi. Ol vakit bunun

hakikatini örenmek bizce mükildi. Ancak bu srada Rüdi
Paa’nn kederinden hasta olmu yâhud hiddetinden hastala

vurmu idi ki haremden dar çkmaz oldu ve bununla ol rivâ-

yetin shhatine istidlâl edildi ve bu esnâda ramazân- erif dahi

gelmekle kaa’ime maslahatna epeyce sekte geldi. Rüdi Paa
yine ye’s ü fütûr getirmeyip gurre-i evvâlde muâyede mahal-

linde iken ihrak olunmakta olan kavâ’im-i nakdiyyenin ba’z-

mevâni’ hasebiyle arkas alnamadndan îtizâr makamnda
ba’de’l-îd bunlarn külliyyen ihrakyle bir danesinin görülmi-

yecei ilân olundu. Galata sarraflar ise kaa’ime sâyesinde altunm

fiyatn gâh yukar ve gâh aa oynatarak bu yüzden hayli

temettü’ ede-geldikleri cihetle kaa’imenin kaldrlmasn iste-

mezlerdi. Fakat bu kumarbazlar Rüdi Paa hakknda diyecek

bir söz bulamadklarndan ann bâzûy-i himmetine za’f ve fütûr

getirmek üzere ner-i erâcif etmeleriyle bayram günleri Rüdi
Paa’mn Sadâret’ten infisâli havâdisi üyû’ buldu ve bu havâdis

sâ’ir yerlerden ziyâde Enderûn- hümâyun’da söylenir oldu.

Bunun üzerine Rüdi Paa îd-i ftr rikâbmda Sadâret’ten isti’fâ

etmise de taraf- âhâneden kabûl buyrulmayp kendisine te’mi-

nât verilmitir. öyle ki taraf- hümâyundan “Bu havadis sarây-

hümâyunda kendisinin hilafgiri olan takmlarn sanî'asdr. Çend mâh-

dr benim idârece rahat üzere olduumu bildiklerinden beni skmak me-

râmiyle böyle erâcif iâ’a ediyorlar. Bundan sana bir eyyok. Bu havâdis

benim aleyhimeyaplm eydir” deyu buyrulmutur. Bunun üzerine

Rüdi Paa isti’fâsmda srâr edememitir.

Mukaddemâ sarây- hümâyûnun düyûnu bâ-defter Mâliye

hazînesine devr ü havâle olunarak Hazîne’ce tannp ba’zsma

konsolid kad ve ba’zsma sergi verilmi idi. Bir hayli borçlar

dahi açk kalm yâhud sonradan edilmi her naslsa bunlar

Hazîne’ce tannmam olduundan bir çok esnaf Bâbâlî’ye gelip

szlanmakta iseler de bu borçlara Bâbâlî’ce bir ey denilemedi.

Zirâ kadnlar ve sultanlar habs edilemez ve deyn için mallar

sattrlamaz idi. Devlet kabûl etse Hazîne’nin itibârna bütün

bütün halel gelirdi ve vükelâca bu misillû düyûnun arkas alna-

mayaca mülâhazas ile slâh- umûr- mâliyyeden ye’s gelmiti

ve hâlen maâlar verilemeyip üç dört aydan beri tedâhülde

kalm olmasndan dolay akçe devirden kalmala Hazîne’nin
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muzâyakasmdan baka âlemi bir muzâyaka-i umûmiyye istilâ

etmi idi. Ekser-i nâs sarrafndan yâhud bir bildiinden akçe
istikrâz ile def-i zarûret ede-gelmiken akçe devirden kalm
olmak hasebiyle sarraflarda para bulunmaz ve kimseden istik-

râz olunamaz oldu. Herkes hayrette kald. Her gün tüccar ve
esnafdan izhâr- iflâs eylemi kimesneler bulunur ve hayli maa-
zalar ve dükkânlar kapanr idi. îrâd sâhibleri müste’cirlerden

kira alamazd. Akarâtm satacak olsa alc bulamazd. Mücev-
herât ve âir eyâs olanlar def’-i zarûret için satmak üzere çar-
ya götürse gayet dûn bahâ verilir idi. Muvazzfîn ise sü’al dere-

cesine gelmiler idi. Mâliye hâzinesi masârif-i rûz-merreyi

ifâda âciz iken mühâcirînin masârif-i fevka’l-âdesiçâresiz tedâ-

rik edilmek lâzm gelirdi ve bir de Srp ve Bosna hüdûdunda
bu sene dahi bir mikdar asker bulundurmak lâzm gelmekle

Rumeli’de redifler toplanmakta olduundan bunun için dahi bir

karlk bulmak umûr- zarûriyyeden ve bir kaç ayda bir ma’a
olsun verilmek lâzime-i hâlden idi. Binâen-aleyh bu hilâlde Bey-

olu sarraflarndan bir mikdar akçe istikrâz tezekkür olundukta

“Niçin istikrâz olunuyor. Tasarruf ve idâre ile idâre-i maslahat oluna-

mayor mu” deyu Bâbâli’ye bir kt’a tezkire-i seniyye geldi.

Buna cevâben vükelâ tarafndan bir kt’a mazbata yaplp takdim
edildi. Bu mazbatada “Bizce yaplacak ey yapld. Bundan sonra

yaplacak bir sûret kalmad. Bu veçhile istikrâzdan baka çâre yoktur”

denildi bunun üzerine Zât- âhâne çend ruz nâ-mizâc oldu.

ite bu hâl-i buhran-me’âl içinde mûcib-i te’essüf olacak
bir keyfiyet vuku’a geldi. öyle ki sarây- hümâyundan alacakl
olan ve Devlet-i aliyye’nin hristiyan teba’asmdan bulunan esnâ-

fm arz- hâlleri Bâbâlî’ce kabûl olunmadndan kalabalkla
sarây- hümâyun tarafna gidip arz- hâl takdim etmek istemiler.

Zat- âhâne ise ber-vech-i sâbk nâ-mizâc bulunduundan
Serasker Rza Paa arz- hâllerini aldrp “inize baklacak” deyu
anlar def’etmi idi. Zilka’denin dördüncü günü bunlardan
bir kaç yüz kii bir vapur istikrâ ile doru Fransz ve Ingiliz ve

Rusya sefaretlerine giderek birer kt’a arz- hâl takdim ile barp
çarmlardr.

Bu esnâda Ingiltere devletinden mâ’adâ düvel-i Avrupa
memâlik-i Devlet-i aliyye’nin mukasemesi bahsini etmekte ol-

duklar duyuluyordu ve Rusya hâriciye nâzr süferây-i ecnebiyye-
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yi cem’ edip “Devlet-i osmaniyye bir hastadr. Elimizde ölecek. Sonra

Avrupa’ca bir gaa’ileyi mûcib olacak. te görüyorsunuz ki günden güne

hâli fenalayor. Evvelce bunun bir çâresine bakmal. Bulgaristan’dan

tevârüd etmekte olan arz- hâllerin bir haylisi ehl-i slâm tarafndan

dahi memhûr bulunuyor. Bunlar mparator’a arz olunmaktadr. Bu

cihetle sizlere bu hâlin ifâdesini bana emr eyledi” demi olduu dahi

iidildi. Böyle tenk ve tetik bir vakitte bir kaç kadnn ve belki

Serfîrâz nam bir yaramaz karnn hakkndan gelinip de devleti

muhataradan kurtarmak kaabil olamyordu. Rumeli ordusunun

masârif-i fevka’l-âdesi sekiz yüz bin kese kadar olup Köçek-olu’-

nun sarayllara yapt elbise ve verdii eyây-i sâ’ireden dolay

matlûbu dahi tam bu mikdâra bâli olmutur.

Devlet-i aliyye’ye nazar m isâbet eyledi bilmem. Musâlâha

vuku’unda hudûd üzerinde iki yüz elli bin asâkir-i nizâmiyye ve

be yüz krk pâre top mevcûd olup askerin elbiseleri cedid ve

hayvanlar tüvânâ olduu hâlde avdet ettiler ve redifler sâlimen

ve müreffehen memleketlerine gittiler. Paraca dahi Hazîne-i

devletin îrâd masrafna galib olarak sene banda rû-nümâ olan

fazla ile perâkende düyûnun tesviyesi karar verilmi idi. Andan

sonra sarâym üç sene zarfnda üç milyon kese akçe borcu zuhûr

edip evliyâ-i umûrun yekdiere emr-i müdâhanede ma’lûm olan

müsâbakatleri seyyi’esi olarak bu düyûn kâffeten Hazîne-i

mâliyyeye tahmil edildi. Hazine dahi muzâyakaya ve devlet

muhâtaraya dütü.

Rusyalu ise muhâcemât- politikyye ile Devlet-i aliyye’den

ahz- sâr dâ’iyesine düerek “Güya Ni sancanda tebe’a-i

gayr-i müslimeye öyle zulm ediyorlarm böyle insâniyete mugayir

mu’âmeleler icra olmuyormu” deyu hükûmet-i seniyyeyi ithâm

yolunda Avrupa devletlerine ner eyledii hatr u hayâle gelme-

dik azviyyat üzerine yine Avrupa me’mûrlarndan mürekkeb bir

muhtelit komisyon tekil ile Rumeli’ye gönderilip de tebe’a-i

gayr-i müslimenin ahvâlini sahîhen tefti ile hârice çkarlmak

için düvel-i mu’azzama-i Avrupa tarafndan teklifler vuku’

buldu. Hâlbuki Rusyalu papaslar ve mekteb hocalar vasta-

syle bulgarlarm ezhânm ihlâl için türlü ilka’ât ve ifsâdâta

devam etmekte olduu hâlde Rumeli’ye öyle me’mûrîn-i

ecnebiyyeden mürekkeb bir de komisyon giderse artk bulgar-

lar ele avuca smaz olup Rumeli kt’asnm idâresine küllî
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halel gelecei vâzhattan olmasyle bu tekâlifin önünü almak

üzere hemen Süleyman Paa Rumeli müfettii nasb olundu.

Lâkin Fransalu tarafndan ana îtirâz olunduundan Ismâil Paa
ma’iyyetinde ve dier bir mu’temed zâtin ma’iyyetinde dahi dier
bir komisyon tertîb ile bunlarn biri Ni ve dieri Bosna tarafna

gönderilmek sûreti tezekkür olunduu esnâda süferâ ber-vech-i

merûh bir muhtelit komisyonun Rumeli cânibine gönderilmesi

husûsunda srâra baladlar. Ancak Sadrâzam Rüdi Paa fran-

sz sefâretine gidip Rumeli’ye muhtelit komisyon gönderilmesini

Devlet-i aliyye’nin kabûl edemiyeceini kat’iyyen ifâde edip

fransz elçisi dahi buna mukabele ettii srada Rüdi Paa
“Ben kendim gidip teftî-i ahvâl eylerim” demekle fransz elçisi

sükûta mecbur olmu idi. Ol vakit ise Rüdi Paa’nm azli

nezd-i âhânede musammem bulunduundan hemen zilka’denin

altnc pazar günü mühr-i hümâyun Rüdi Paa’dan istirdâd'

edildi. Ferdâs Kbrsl Mehmed Paa Mâbeyn-i hümâyûn’a ça-

rld ve ferdâs sal makam- Sadaret’e getirildi. Der’akab
fransz elçisi Mâbeyn-i hümâyûn’a gidip Rüdi Paa’nm ifâdesini

arz u ihtâr etmekle ferdâs Sadr- cedidin li’ecli’t-tefti Rumeli
cânibine çkmas için irâde-i seniyye sâdr oldu ve bir kaç gün
sonra ma’iyyet-i sadâret-penâhîlerinde Beylikçi Afif Bey ve
Meclis-i vâlâ âzâsmdan Sadrâzam’m kayn biraderi olan Besim
Bey ve muharrir-i fakir ve rumlardan Pavlaki Efendi ile Fotiyadi
Bey ve bulgar kavminden Gavril Efendi ve ermeni milletinden

ve Barutcu-ba zâdelerden Artin Efendi beraber bulunarak
slâm ve hrstiyandan mürekkeb bir komisyon hey’etine girildi ve
hemen Rumeli cânibine gidildi ve Sadâret kaymakaml Âli

Paa uhdesine tevcih buyruldu. “Kbnsh’nn bu me’mûriyeti mü-
cerred stanbul'da bulunmamas için âli ve Fuad Paçalar tarafndan

fransz elçisi vâstasyle icra edilmi bir manevradr” deyu ba’z-
zevât sû’-i zanna zâhib oldu. Bu seyâhatin vuku’âtm ayrca bir

tezkire ile zât-i âlîlerine bildirmek lâzm geldiinden burada
söze hitam verildi. Baki lutf ü irâde efendim hazretlerindir.

Fi 15 rebfülevvel sene gy

TEZKRE N. 16

On beinci tezkirede i’â'r olunduu üzere bu tezkire-i senâ-

verîde Sadrâzam Kbrsl Mehmed Paa’nm tefti me’mûriyye-
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tiyle Rumeli’ye azimetinden avdetine kadar zuhura gelen icrâât

ve vuku’ât beyân olunacaktr.

1276 senesi zilka’desinin on birinde Sadrâzam Kbrsl
Mehmed Paa bahren Dersaâdet’den hareket ile Varna’ya azi-

met eyledi. Ol gün bi’l-cümle vükelâ ve ricâl-i Bâbâlî li’ecli’t-

teyî’ yalsnda müctemi’ olmular idi. Kaymakam- sadr- âlî

Âli Paa ile Hâriciye nâzn Fuad Paa baçede fakiri bir köeye
çektiler ve dediler ki “Bu tefti ii pek nâzik bir me’mûriyettir. Kik ü

bedi senden biliriz. Bâbâlî nazarnda mes'ûl-i ma’nevî sensin. Ana
göre gayet hakîmâne ve mutabassirâne hareket etmelisin. Sadrâzam?a ih-

tar lâzm gelen husûslann kendisine te’sir edecek sûrette arz u ihtânnda

zerrece tecvîz-i te’ahhur ve terâhi etmee gelmez”• Anlarn bu sk ten-

bîhâtma nazaran pek nâzik ve müki bir mevki’de bulunduumu
anladm. Zirâ Kbrsl gayet hadîdü’l-mizâc ve acûl-mereb
ve kim ne derse inanr bir zât idi. Fakat bir güzel hasleti var idi ki

hak sözü kabûl eylerdi ve ne kadar hiddet ve sür’at ile bir ie
teebbüs etse

“Aman efendim bundayanllk var. öyle deil böyledir
”

deyu ihtâr olundukta hiddetini ber-tarafederek dinlerdi ve lede’l-

iknâ’ hatâsn îtirâf ile tebdîl-i meslek ederdi, ite buras fakire

medâr- teselliydi ve fi’l-vâki’ bu seyâhatte dahi kendisine ihtâr

lâzm gelen hususlar kemâl-i serbesti ile söyledim ve Bâbiâli’nin

matlûbuna muvâfk yolda fây-i vazifeye müsâra’at eyledim.

O dahi evzâ’ ve etvârmdan honud oldu ve sa’y ü gayretimden

müteekkir kald.

Varna’da iki gün ikamet olunduktan sonra umnu’ya gidildi.

Varlan yerlerde ahâli tarafndan verilen arz- hâllerin mühim
olanlar için ma’iyyet me’murlarndan ve mahallî meclisleri

âzâsmdan mürekkeb ve muhtelit komisyonlar tekil ile derhâl

tesviye ve âirleri me’mûrîn-i mahalliyyeye havâle edildi. Icrây-i

muhâkemât için hey’etimiz mükemmel idi. Afif Bey usûl-i Bâb-
âlî’yi ve nizâmât- seniyyeyi ra’nâ bilir bir zât idi. Gavril Efendi

dahi Fransa’da ilm-i hukuk okuyup diploma alm ve hayli

vakit ticâret muhâkemelerinde bulunarak ameliyât görmü bir

âdem idi. Ginâyet ileri için dahi mahâretli müstantik ve kâtib-

lerimiz vard. Hey’et-i tahrîriyyenin reisi dahi Ken’an Bey idi

ki Sadrâzam’m emin ve mu’temedi idi. Buralarda iki mühim
mes’ele görüldü. Biri bu havâlide bir takm haydudlar zuhûriyle

emniyet-i âmmenin meslûb olmas ve hâlbuki umûr- zâbtanm
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pek fena bir hâlde bulunmasdr ki Rusyalu’nn bizi itilâm ettii

kadar fenâlklar olmad derkâr ise de hiç de fenalk yok denile-

mezdi. Haydudlar hakknda ba’z- tedâbîr-i serî’a ve muvakkate

icrâ olunup amma zabtiyelerin slâh- ahvâli tedâbir-i esâsiyyeye

mevkuf olduundan Dersaâdet’e avdette icrâ olunmak üzere

çâresiz hâli üzere brakld.
kincisi hayli senelerden beri sürünüp gelen ve bu esnâda

kesb-i iddet eylemi olan bulgar kilisesi mes’elesi idi ki bulgarlar

rum lisannn terkiyle kiliselerinde slav lisan üzere icrây-i âyin

olunmasn isteyip Patrikhâne ise buna müsâ’ade etmezdi. Bul-

garlarn bu efkâra sapmalar Rusya’dan gelen papaslariyle mek-

teb hocalarnn ilka’ât ve ifsâdât âsârmdan olarak ve heyecân-

efkâr gittikçe tezâyüd bularak bu esnâda bütün bütün o makule

papas ve hocalara uymular ve kiliselerinde rum lisan üzere

olan kütüb ve enâcîli atp yerlerine slav lisan üzere Rusya’da

baslm kütüb ve enâcil koymular idi ve rum despot ve metro-

polidlerine istiskal ederek mu’tâd olan avâidi vermezler idi.

Sadrâzam bulgar koca-balarna “Bu mes’ele devletçe hâil olunacak

mevadd- mühimmedendir. Siz mukaddemâ devlete arz-hâl etmi idiniz.

Gelecek emre muntazr olmalsnz. Böyle hod-serâne hareketiniz serkelik

olarak sizce mûcib-i mes’âliyet olur” vâdisinde nasihatler edegel-

mekle bulgarlarm heyecân- ezhânma muvakkaten biraz sükûnet

geldi.

Zilhiccenin beinci günü Hayrüddin nam vapur- hümâyûna
râkiben Rusçuk’tan hareket ile nehren Zitova’ya varld ki

Tuna’nm en ilek iskelelerinden biridir ve Trnova ve Selvi ve

Lofça’nm mahrecidir. Merkez-i livâ olan Trnova’mn vücûh

ve mu’teberân dahi kaymakam Fehim Paa ile birlikte Zitova’-

ya geldiler. Anlar dahi bulgar kilisesi bahsini açtlar. Anlara da-

hi taraf- sadr- âzamiden nasâyih-i lâzime icrâ olundu. Ba’dehû

oradan dahi hareket olunarak zilhiccenin yedinci günü Vidin’e

muvâsalat klnd. Burada dahi yine bu kilise mes’elesiyle ural-
d ve anlald ki bulgarlar gemi azya almlar. Ale’l-umûm

rum metropolidlerinden müteneffir olmular. Sadrâzam’m
nasâyihi kârger-i te’sir olmyacak fakat biraz müddet daha böyle

lâkrd ile vakit geçirilebilecektir. Varna’dan buraya gelinciyedek

haklarnda ikâyet olunan me’mûrînin azli ve ba’z- ekyâ ve

serkeânm te’dîbi gibi husûsât- cüz’iyye icrâ edilmitir.
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Zilhiccenin on beinci günü Vidin’den avdet ile yine nehren

Lom iskelesine gelinip kasabaya çkld. Silistre eyâletinde hü-

kümetin za’f- hâli derkâr ise de orada yine oldukça bir intizâm

eseri görüldü. Vidin eyâletinin hâli ise perîân olduu vehle-i

ûlâda anlald. Vidin vâlisi Mirza Said Paa askerlikten yetimi
bir güzel zât ise de mülkiye ilerine ve ale’l-husûs bu asrn hâline

elvermediinden baka pek ihtiyar olduu cihetle artk ie ya-

ramaz olmu idi. Oralara mizâc- asra vâkf me’mûrlar bulunup

gönderilmek ferâ’iz-i hâliyyeden olduu re’ye’l-ayn müâhede
olundu. Vidin’den Lom’a gelirken vapurda buralar Kbrsl
Mehmed Paa ile müzâkere olunduu srada Meclis-i vâlâ

ikinci kâtibi Midhat Efendi’nin vezâretle Vidin vâliliine

ta’yini tezekkür olundu ise de icrâs Dersaâdet’e avdet olunduu
zamâna ta’lik klnd. Burada dahi Bulgar, kilisesi mes’elesi mey-

dana konuldu ve bu makule bahisler Rusya mekteblerinde ter-

biye olunup da Bulgaristan’a irsâl ile bulgar mekteblerine hoca

olan müfsidînin eser-i tahrikât olduu anlald. Lom’dan dahi

hareket ile bulgarlara nasihat ve mütekiler haklarnda icrây-i

adâlet olunarak Berkofça’ya varld ve ol vakit Berkofça kazâs

Ni’e mülhak olduundan hedef-i me’mûriyyet-i tefti olan Ni
eyâleti hudûduna girilmi oldu ve Ni’in sû’-i idâresi burann
müevveesinden anlald.

Vâki’ olan ikâyât üzerine mültezimlerden ba’zlar tevkif

ile taht- muhâkemeye alnd ve burada iki müslim ile bir hris-

tiyandan mürekkeb olan meclisi ilga ile yerine üç müslim ve iki

hristiyan ile bir yahudiden mürekkeb müceddeden bir meclis

tekil klnd. Fevka’l-âde yaan yamur mâni’ -i hareket olarak

Berkofça’da be [gün] ikaamet ve ba’dehû hareket ile Balkan’dan

mürur ile ehir-köyü’ne gelindi. Burann idarece fenâl Ber-

kofça’dan kat kat ziyâde olup ahâli tarafndan ikâyetler çoald
ve hangi ie yaplsa dal budak peydâ ederek bir iden üç be
madde tevellüd eder oldu ve ehir-köyü metropolidi Antimius’un

irtikâb ve irtiâ’ya dâir olan sû’-i hareketinden baka hem zenpâ-

relik ve hem de gulâmpârelik yolunda âyân- ta’accüb seyyi’ât

görüldü. Rum metrepolidlerinden ikâyet ede-gelen bulgarlara

hak verildi.

Rusyalularm ehl-i islâma azv ü isnâd ettikleri müfteriyâtdan

biri bulgar kzlarnn cebren rzna geçmek husûsu olup Varna’-
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dan buraya gelinciyedek ehl-i islâmm öyle fezâhetleri irtikâb

ettiklerine dâ’ir bir mes’ele meydâna konulmad. Fakat me’lû-

fiyyet-i kadîme mülâbesesiyle zabtye zâbitânnm ve kr-serdar-

larmm bulgar kzlarna sâkîlik ettirmek gibi hâlleri duyuldu.

Hâlbuki rzca en çirkin iler rüesây-i ruhâniyyede görüldü.

Ni mutasarrf Zeynel Paa ile evkâf muhâsebecisi âkir Efendi’

-

nin mütevâtir olan irtikâblarmdan dolay ikisi dahi taht- muhâ-
kemeye alnd. ehir-köyü kazâs müdiri azl olundu ve burada
dahi eski meclis fesh ile üç müslim iki hristiyan ile bir yahudiden
bir meclis tekil klnd.

Vekaayi’-i sene 1277

Hilâl-i muharremde ehir-köyü’nden hareket ile merkez-i

eyâlet olan Ni’e gelindi. Der-dest olan muhâkemâtm ikmâli

için Zeynel Paa ile sâ’ir lâzm gelenler dahi mu’ahharen buraya

celb olundu. Rusyalu tarafndan vuku’ a gelen müfteriyâttan

ehl-i islâmm berî olduu ma’lûm oldu ise de Ni eyâleti kârgâh-

irtikâb u irtiâ olup gerek Zeynel Paa’mn ve gerek ma’iyyeti

me’mûrlariyle müte’allikatnm irtikâbât ve mezâlim ü te’ad-

diyât meydana çkp buralarn dahi inkâra mecâl kalmad. Hat-

tâ icrâ olunan istintak ve muhâkeme-i âdilânede Zeynel Paa
rüvet aldn krâra mecbûr oldu. Gerek Zeynel Paa ve gerek

sâ’ir müttehimler hakknda terettüb eden cezâlar icrâ edildi.

Ni eyâletinde âyân- ehemmiyet mevâddan bir mes’ele-i

mükile dahi çiftlikler münâza’alandr. öyle ki bu havâlîde

pek çok çiftlikât olup altm senesine kadar bilâ-nizâ’ tasarruf

oluna-gelmi iken ol tarihde timarlar bedele rabt u tahvil olun-

dukta Leskofça vücûhundan ba’z- kesân timarlar dâhilinde

bulunan ba’z- kurây çiftlik ünvâniyle ba’z- kurây bi-gayri

hakkn tasarruf dâ’iyesine dümeleriyle bu karyeler ahâlisi olan

bulgarlar anlarn men’-i müdâhaleleri zmnnda uraya buraya

mürâca’at ile mürâfa’aya kalktklar esnâda öteden beri çiftlik

olmak üzere tasarruf olunan köylerin müste’cirleri dahi anlara

bakarak “Ashâb- alâka bizim, köylerimizin timanna mutasarrf idi
”

deyu ez-kadîm ashâb- alâkaya yâni çiftlikât ashâbma veregel-

dikleri arâzi icârâtn vermemee balamlar. Ashâb- alâka dahi

hukuk- tasarrufiyyelerini muhâfaza için gâh hükûmet-i mahal-
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liyyeye mürâca’at ve gâh li’ecli’l-isti’tâf stanbula’ azîmet ettik-

lerinde böyle eylerden para kapma îtiyâd eden ba’z- ehâs
anlar me’kel edindikleri misillû bulgarlarn koca-balkla siv-

rilmi takmlarndan ba’z- müfsidîn dahi “Sizi arazi icâresi

vermekten kurtaracaz” deyu zürrâ’ takmndan külli akçeler

ahziyle uraya buraya giderek kendi dulâb- mefsedetlerini

idâre etmekte bulunurlard.

Bu veçhile münâzi’ün-fîh olan köylerden Lastunice karyesi

ahâlisinin vekilleriyle ashâb- alâkann mukaddemâ Dersaâdet’de

mürâfa’alarma baklarak ahâli-i merkume tarafndan bir mikdar
akça verilmek üzere ashâb- alâkann karye-i merkume arâzisin-

de olan hukuk- tasarrufiyyelerinden kasr- yed eylemelerine

karar verilip bu tarikle karye-i merkumenin ashâb- alâka müdâ-
halesinden kâmilen azâde olmas âir çiftlikât zürrâ’nm rekîz-i

zamirleri olan dâ’iye-i fâsideyi tazelemi olduundan Leskofça

kazâsmda münâzi’ün-fîh olan dier on sekiz kt’a karye münâ-
za’ât bir kat daha kesb-i su’ûbet ederek ve gerek hakl ve gerek

haksz olanlar etrâfa akçeler vererek bu vakte kadar tarafeynden

külli akçeler çkm ve peyder-pey vuku’ bulan iddiâ ve istid’-

âlara faysal verilemeyip tarafeyn keakete kalmtr. Anlara

bakarak âir çiftlikât müste’cirleri dahi vere-geldikleri arâzi

icârelerini îtâ husûsunda nazlanmaa baladklar srada mü-
teveffa ekib Paa’nm Vidin sanca dâhilinde vâki’ Sahra nâhi-

yesiyle Belgradck ve Lom kazâlarmda gospodarlk unvâniyle

tasarruf oluna-gelen çiftlikât arâzisi hakknda vermi olduu
karar bi’l-cümle Ni eyâletinde vâki’ çiftlikât müste’cirlerinin

ezhânm bozup ashâb- alâkann hukuk- merû’alarm gasb

etmek dâ’iyesine düürmü ve fi’l-asl çiftlik aalar müste’cirlerini

görüp gözedip her veçhile ho tuta-gelmiler iken mu’ahharen
hristiyan kocabalarmdan ba’zlar dahi çiftlik edinmee ba-
layp ve anlar ise ticâret usûlüne me’lûf olduklarndan zürrâ’a

aalk muâmelesi etmeyip mikdâr- mu’tâddan fazla temettü’

dâ’iyesile esnaflk yolunda ticârete kalkmalarndan nâî çiftli-

kât ashâbmdan ba’z- tama’kârân- slâm dahi anlar taklîd

ederek ahâli incinmee baladklarndan ashâb- alâka ile zürra’

beynine ziyâde bürûdet ve mübâyenet girmi idi.

Bulgar koca-balar çiftlik almaa baladklar vakte kadar

ol havâlide ashâb- alâka ile çiftçiler beyninde çiftlik münâza’as
mesmû’ deil iken anlar çiftlik aas olup da ahâliye gadr ü te’-



TEZÂKR- CEVDET 107

addî yolunda âire sû’-i misâl gösterdikten sonra çiftlik münâ-

za’âtnm tehaddüs eylediini Ni koca-balarndan birisi mecliste

alenen söyledi.

Ne hâl ise çiftlikât mes’elesi oralarca böyle kesb-i nezâket

ve ehemmiyet eyledii hâlde sabk Ni metropolidi Kallinikos

dahi umûmen ashâb- alâkann hukuk- tasarrufiyyesini ilga ettir-

mek mevâidiyle çiftlikât müste’cirlerinden külli akçeler toplayp

bir tarafdan dahi iin içine müdâhalât- müfsîdîn beliyyesi girmi

yâni srpl’lar berülerce câygîr-i zamirleri olan mefâside bu
hâli dahi vasta ve âlet ittihâz ederek kulûb- zürrâ’a her

türlü tohm- fesâd ekip cânib-i dierdende bu arzûyu terviç

edenleri taltif ve istikamet-i maslahat iltizâm ile aks ü hilâfnda

gidenleri vesâit-i günâgûn ile tahzir ve tahvif eyliyerek bu da’vây

bütün bütün alevlendirmi ve u mülâbesât ile yetmi be sene-

sinde Ni ve Leskofça kazâlar çiftlikât hakknda yaplm olan

iki kt’a nizam-nâme henüz mahâllerince ner ü ilân olunamam
olmasiyle zürrâ’ takm .müste’ciri olduklar arâziyi bütün bütün

benimseyip bu sene ashâb- alâkaya bir ey vermemek niyetinde

bulunduklar Ni’e muvâsalattan akdem istihbâr klnm idi.

Ni havâlisinde bulunan ehl-i islâmm emr-i idâre ve ta’ayyüleri

ise ibu arâzi icârâtma münhasr olduundan buna sekte gelecek

olursa bu taraflarda bulunan kuvve-i islâmiyyenin bakas mükil
olacandan baka bu dâ’iye Rumeli’nin âir taraflarna dahi sirâ-

yet ederek alevgîr olacak âte-i fesâd ve ûriin bir kolu

Narda ve Preveze taraflarnda ve bir kolu Bosna eyâletini devr

ederek Klik ve Suterin limanlarnda Venedik körfezine mün-
tehi olabilmesi mülâhazasna mebnî her eyden akdem bu fenâl-

m önünü kesecek bir çâre bulunmak niyeti daha ehir-köyü’n-

de iken tasmîm olunmu idi. Bâbâlî’den mukaddem ve mu’-

ahhar irsâl buyrulmu olan tahrîrât te’kîden Mâliye nezâret-i

celîlesinden irsâl klman tahrîrât üzerine mezkûr on sekiz

kt’a çiftlikâtm hasm ü fasl- münâza’ât zmnnda ma’iy-

yet-i sadâret-penâhîde bulunan me’mûrlardan bir komisyon

tekil olunarak meclis-i kebîr-i eyâlet âzâs dahi hâzr olduklar

hâlde ibu on sekiz kt’a çiftlik ile Ni kazâs dâhilinde hayli

vakitten beri sürüncemede kalm olan bu çiftlik da’vâlarnm rü’-

yetine baland. Defter-i hâkanî icmalleriyle defter-hâneden dahi

ma’iyyetinde me’mûr bulunmala kanunen ve kayden tedkîkat-
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kâmile icra edildi. Görüldü. ki münâzi’ün-fîh olan çiftliklerden

biri ez-kadim karye olup sâhib-i tîmâra ba kalem olarak tevcih

buyurulmu ve tîmarlar bedelâta rabt olunduu vakit bu dahi

dört bin kuru bedele rabt olunarak sene be-sene sâhib-i tîmâra
verile-gelmi olduu ve ba kalem olan karyenin çiftlik olmak
ihtimâli olmad hâlde çiftliimdir diyerek dokuzlama yâni

dokuzda bir icâre-i arâzi almaa dahi kyâm eylemi. Bu ise

zulm-i sarîh olmala sâhib-i tîmârm ol karyeye müdâhalesinin
men’ine hükm edildi ve bu makuleler taraf- sadâretten tevbih

buyruldu ve çiftliklerden bir dieri dahi görüldü ki ez-kadîm
sâhib-i timârm çiftlii olduu hâlde îmâr ederek bir karye hey’-

etine koyup ba’dehû timârma ilhak ettirmi ve sâhib-i arz olan

kimse timar dâhilinde mahlûl olan arâziyi tevaffuz edemez ise

de eskiden tasarrufunda bulunan arâzi dahi tasarrufundan çk-
mak lâzm gelmiyeceinden tîmâr bedele rabt olundukta ol

çiftliin müstesnâ tutulmas tabi’î idüine mebnî bu çiftlik dahi

sâhib-i timârm taht- tasarrufunda brakld ve yine münâzi’ün-fîh

olan çiftliklerden birinin sâhibi on be sene mukaddem fevt olup

çiftlik iki oluna intikal eylemi ve bunlardan biri dahi müteâk-
ben fevt ve ann hissesi mahlûl olarak hakk- tapusu biraderine kal-m ise de on seneden ziyâde vakit mürûr etmekle srf mahlûl

olmu ve kendisine intikal eden nsf hisse hakknda dahi böyle

mürûr- zaman varsa da münâza’a ile vakit geçdii beyâniyle

hakkn muhâfaza ediyordu. Hisse-i mahlûle için dahi cânib-i

mîrîden. bir vekil çkp da çiftçiler ile murâfa’a olunmak lâzm
geldi. râde-i sadr- âzamî ile Muhâsebeci Efendi tevkîl edildi ve

meclise getirildi. Tarafmzdan çiftçilere “Ibtidâ devlet ile muhâ-

keme olunacaksnz

”

denildi. “Hââ biz hükümet ile muhâkemeyi kabûl

etmeyiz

”

demelerine cevâben iiHükûmet dahi bir ahs gibidir ve

mahkeme ikisinin hukukunu bir raddede tutar

”

dedik yine hükümet
ile muhâkemeden ictinâb ettilerse de “Çâre yok hükümet ile muhâ-

kemeniz lâzmdr

”

diyerek muhâkemeye giriildi ve Muhâsebeci’den
lede’s-su’âl mahlûl olan nsf hissenin cânib-i mîrîye zabt ettiril-

mesini da’vâ ettikte “On be seneden beri niçin hazînenin hakkn
arayp sormadnz” denildi. “Muhâsebe kavânînine âinâ olmadndan
münâza’a ile vakit geçti” diyeceine “Benim ne suçum var. Eslâfmz
arayp sormam” demekle “Öyle ise mürâr- zaman var, sizin da’vâmz
istimâ ’ olunmaz” deyu cevab verildi ve nsf hisseye mutasarrf
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olan sâlifü’z-zikr sâhib-i alâkaya tevcîh-i kelâm edildikte “Ora

bu kadar seneden beri münâza’a ile vakit geçti” demekle da’vâs âyân-
istimâ’ oldu. Bunun üzerine çiftçiler “Bize ruhsat veriniz. Biz

dar çkp aamz ile lâkrd edelim” dediler “Pek âlâ” deyip ruh-

sat verildi. Çktlar söz ettiler, bartlar, aalarnn hissesini bir

bedele rabt ederek beynlerinde sulhen tesviye-i maslahat ettik-

lerini içeri gelip haber verdiler ve hâkim-i beldeden bir sulh ve

ibrâ hücceti alp ilerini bitirdiler. Muhâkemâtm kemâl-i adi ü
hakkaniyyet üzere cereyân ma’lûm oldukta dier çiftliklerin

ashâb ve müste’cirîni artk meclise emniyet ederek dier çiftlik-

lerin münâza’ât kolaylkla kesildi ve mukaddemâ Ni ve Les-

kofça kazâlar çiftlikât için mukaddemâ Bâbâlî’de iki kt’a

nizam-nâme yaplp Ni’e gönderilmi iken çiftçilerin ber vech-i

bâlâ vâki’ amatalar üzerine mevk’-i icrâya konulamam idi.

Bu kerre Ni kazâs çiftlikleri nizam-nâmesi bulgar lisanna terce-

me ve nüsah-i adîdesi istinsâh ettirilerek ner ü ilân edildi ve bu
sûretle yüz dört kt’a çiftlikâta râbta verilmi oldu. ehir-köyü
çiftliklerinin muâmelât pek muhtelif ve mütefâvit ve ekseri

maktu’a merbut olmakla anlar hakknda te’âmül-i kadîmi
esas ittihâz olunarak ashâb- alâka ile çiftçiler beyninde muka-
vele senedleri yaptrld.

Leskofça kazâs çiftlikleri için gelmi olan nizam-nâme dahi

bulgar lisanna terceme ve nüsah-i adîdesi istinsâh ile Ni eyâ-

leti vâlisi bulunan Osman Paa’ya verildi ve bizzât oraya varp
Ni’deki icrâ’âta tevfikan mevki’ -i icrâya koymas husûsu kendisi-

ne tavsiye edildi. Elhâsl Ni eyâletinde en mühim olan ve on be
seneden beri sürüncemede kalan çiftlikât ileri minvâl-i merûh
üzere tesviye edilmi oldu. Ba’dehû Ni’den hareket ile Pritine’ye

gidildi. Be gün Pritine’de ikamet olunduktan sonra rebîülevvelin

gurresi olan pazartesi günü oradan dahi hareket olunarak Kaçanik
ve Üsküb ve Köprülü tarîkiyle Manastr’a varld. Sadrâzam’m
bizzât Rumeli’yi teftie çkmas fevka’l-âde bir keyfiyet olmala
buna her tarafdan ehemmiyet verilir ve neticesine intizâr edili-

yor iken Cebel Lübnân’da dürzîler içtimâ’ ile mârûnî’ler üze-

rine hücûm ederek pek çok nüfûs telef etmi olduklarndan mü-
dâhale-i ecnebiyye vuku’a gelmekle Fuad PaaBerrü’-am tara-

fna me’muriyyet-i fevka’l-âde ile giderken nefs-i am’da ehl-i

slâm guluv ve hristiyanlar üzerine 'hücûm ederek bulduklarm
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itlâf ve hristiyan mahallesini yama eylemi olduklarndan
Fuad Paa am’a gitmee mecbur olmutur ve hâl pek ar ve
askeri ehi-i slâm üzerine sevk etmekte muhâtara vuku’u dahi
vârid-i hatr olduundan askerin efkârm tashih ve slâh için

anlara nutk- âtiyi îrâd eylemitir.

Sûret-i Nutk

Arkadalar

Buralarn ahâlisi Pâdiâh'mzn rzâsnn hilâfna olarak bir fitne

çkarp cidal ü ktale sebeb olmu ve bir takm harekât- gaddârâneye

cesaret etmi olduklarndan kabahatlileri te'dib etmek ve memleketin

asayi ve istirâhatiniyerine getirmek için Padiah'imiz Efendimiz sizinle

beraber beni me'mur eyledi. Baka vakitlerde dahi asdkir-i âhâne ile

beraber bulunmu olduumdan ve her birinizin kadrini bildiimden

size arkadalk etmek benim için en büyük iftihardr. Asker Padiah'n
elidir. Padiah'n eli adâlettir. fâlimi vurur. Mazlumu tutar. Hep
vatandalarmz bir bilip Padiah'mzn adaleti ve askerinin kadr ü

kymetini ne olduunu her kese gösterelim. Her zahmet ve tehlikeyi çek-

mekte sizinle beraber olurum. Gayretinizin erefiyalnz size âid olacaktr.

te hizmetimiz budur ve bunu yerine getireceimizde übhem yoktur.

Padiah,'imiz çokyaa duâsn dâima gülbânk-i muzafferiyet ederiz.

Fuad Paa mevcud askeri istishâb ile hemen am- erif’e
vâsl ve kuvve-i cebriyye ile ehre dâhil oldukta ehl-i islâmdan
bir kaç yüz kiiyi salb ü idam ve erâf u vücûhdan bir çok ke-

san nefy ü tagrib eylemitir.

Fuad Paa’nm böyle kuvve-i cebriyye ile am’a varp da
icrâ’âta ibtidâr eylemesi devlet’ce bâdî’-i tahsin olarak taltifen

kendisine hatt- hümâyun gönderilmi idi. Bunun üzerine askere
hitaben nutk- âtiyi îrâd eylemitir.

Arkadalar

am'da diyânet ve insâniyetin hilâfna olarak zuhur etmi olan vak’

a

üzerine Devlet-i aliyye’nin adaletini göstermek için birlikte vuku’ bulan

hareketimizi velî-ni'metimiz Padiah'mz Efendimiz takdir ü istihsan

ve bu yolda hizmetimizi tâ nihayete kadar götürmei emr ü fermân ile

bir kt'a hatt- hümâyun ihsan buyurdular. Böyle bir iltifâta nâil oldu-

unuzdan dolay cümlenizi tebrik eder ve bunda bana âid olan hisseyi da-

hi eser-i gayretiniz ile kazanm olduumdan hepinize teekkür eylerim.
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Ahâli-i memleketten u habasette bulunup vâstanz ile tutulan ekyânm
bir takm mücâzât- lâykalann görmüler ve bir takm göreceklerdir.

Bunlardan baka u vuku1

âtta asker olduu hâlde vazifesini ifâ etmemi
ve hepimizce canmzdan kymetli olan askerlik nâmûsuna leke getirmi
olan kimselerin bir büyük da'vâcs dahi sizler olduunuzdan anlarn
dahi kanun- askeriye tatbikan mücâzât olunduklarn göreceksinizdir.

Dünyada askerlikten erefli bir hizmet olamaz ve velî-ni'metimizin bu

iltifâtna ve hayr duâsna mazhar olmaktan özge iftihâr edecek ey bu-

lunamaz. Bu inâyete kar diyeceimiz Padiahmz çok yaa du'asn
tekrar etmektir.

Fuad Paa bu nutkunda beyan ettii üzere vazifesini ifâ-

da taksir eden rü’esây-i askeri te’dîb ettii srada am vâlisi

Ahmed Paa’y dahi kuruna dizdirmitir.

Sadrâzam ehir-köyü’nden Ni’e gelirken Berrü’-am’m ol

veçhile ihtilâli haberi kendisine vâsl olmala hâtr perîân olmu
idi.am gaa’ilesi her eyi bastrp stanbul’ca dahi ol tarafa ehem-
miyet verilerek Rumeli taraf baya zihinlerden çkarlm idi.

Sadrâzam Ni’de iken kendisini taltif için taraf- âhâneden
erkân- harbiye reisi miriivâ Hüseyin Avni Paa gönderilmek-
le Ni’e gelip irâdât- mahsûsa-i seniyyeyi tebli ile avdet eyledi.

Bu zât mu’ahharen serasker ve sadrâzam olan mehûr Hüseyin
Avni Paa’dr ve Krm muhârebesinde Vidin’den Kalafat’a
geçen orduda erkân- harbiyeden olarak bulunmu idi. am’da
Ahmed Paa’nm kuruna dizildii bu kerre haber almmala ken-
disinden Ahmed Paa’nm ahvâlini sordum. Dedi ki

“am'daki su-

çunu bilmem. Lâkin Kalafat'daki harekât üzerine bî-garazâne muhakeme
olunsa idi ol vakit kuruna dizilmesi lâzm gelirdi. Çünki Serdâr-
ekrem Ömer Paa ol vakit bu ordunun feriki bulunan Çerke îsmâil Pa-
ay istirkab etmekle ba'z- rivâyâta nazaran an körlemek üzere ol vakit

ferik rütbesinde bulunan ibu Ahmed Paa’y ol orduya kumandan edip

îsmâil Paa’y ann ma’iyyetine vermi idi. Mehûr Çetana çenginde

îsmâil Paa ileride harbe tututukta keif me’muriyyetiyle ann yannda
gidip gelerek smail Paa'nn imdâd istediini ve imdâdm lüzumunu
ifade ettim. Ahmad Paa kulak asmad. te bu cinâyeti üzerine daha ol

vakit kuruna dizilmeli idi ve ol vakit îsmâil Paa frkas kaa’ideten

hâl-i muhâtaraya dümü iken kendisinin fevka'l-âde besâleti eseri olarak

yine muzaffer olmu idi. Lâkin Ahmed Paa'mn ihâneti olmasa îsmâil
Paa rusyalulan bütün bütün müzmahil ederdi”. Ba’dehû gerek Ahmed
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Paa ve gerek smail Paa ikisi dahi müir oldu. Lâkin Ahmed
Paa ber-vech-i bâlâ am’da kuruna dizildi. smâil Paa ise ol

vakit Rumeli orduy-i hümâyûnu müiri bulunduu hâlde ne-

vâhî-i âsiye ahâlisinin te’dîbi için Hersek’te idi. Bu misillû vuku’-

âta basar- basiret [ile] bakld hâlde verây-i perde-i hafâda

bir mîzân- adl-i lâhî olduu sübut buluyor. Ale’l-husûs Devlet-i

aliyye’de mükâfat ve mücâzât kaa’ideleri lâykyle icrâ olunma-

dndan pek çok vuku’âtm bu mîzân- lâhî ile tartld ve pek

çok kimselerin bu âlem-i ühûdda ma’nevî mükâfât ve mücâzâta

mazhar olduu ashâb- ibrete ma’lûm ve iyân oluyor. Biz mâ-nah-

nü-fîhimize gelelim.

Vükelâ Sadrâzam’m bu sene Rumeli cânibinde klayp da

stanbul’a avdet etmemesini isterlerdi. Hattâ Bosna eyâletinin

dahi lüzûm- teftii ba’z- süferâ tarafndan ihtâr olunmakta

olduu Bâbâlî’den kendisine i’âr olunmu idi. Zât-i âhâne ise

Sadrâzam’m hemen avdetini isterdi. Binâen-aleyh Sadrâzam

Bosna’nn teftiine fakiri gönderip de kendisi stanbul’a avdet

edivermek tasavvurunda bulundu. Hâlbuki karîha-i hümâyun-

dan olarak Sadrâzam’ getirmek üzere Selânik limanna bir

vapur- mahsus gönderilmesi için Tersâne’ye haber gönderildii

gibi buna dâir Sadrâzam’a doruca Mâbeyn-i hümâyun’dan tel-

graf geldi. Bunun üzerine gerek Üsküb’de ve gerek Manastr’da

çokluk elenilmeyip hemen Selânik’ e gelinerek evvelce oraya

gelmi olan vapur- hümâyûna râkiben avdet ile k basmadan

Dersaâdet’e vusul bulduk. Tahkîkat- vâk’anm bir hulâsas ya-

plm idi. Hâriciye nâzr Âli Paa, bunu mutâla’a ile bir takrir-i

âlî kaleme ald. Birer sûret-i sefâretlere verildi. Düvel-i Avrupa

indinde rehîn-i kabûl oldu. Sûreti zîrde kayd u dere olunur.

Srbistan mes’elesine dâir Âli Paa’mn kaleme alm
olduu mazbatann dahi bir sûreti bu mahalle dere olunur .

1

Müteallik buyrulan ruhsat- seniyye iktizâsnca Srbistan maddesi-

nin müzâkeresi için ngiltere ve Fransa ve Avusturya ve Rusya ve Prusya

ve talya elçileri ile bi’d-defe’ât içtimâ’’ olunarak ibtidâki mecliste Srbis-

tan’n vuku’ât ve kal’adan çehre gülle atlmasnn esbab üzerine tahkîkat-

vâki’ay hâvi franszca olarak kaleme alnan ve tercemesi leffen takdim

klnan müzekkere-i mufassala kra’at ve evvelce hazrlanm olan birer

1 Zabt sûreti on sahifelik bir defter hâlinde leff- edilmitir.
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sûreti süferây-i mûmâileyhimin her birine i’tâ olunup srphlann ijâdât-

kâtibelerine vücud vermek mütâlâasndan olan taraflar bunun me’âlini

tamamiyle tasdik etmemek sadedinde olmu ve ehrin toplanmas gûya
bilâ-sebeb vuku ’ bulmu olduuna dâir bir takm iddi’âlar der-miyân

eylemi iseler de beri cânibden mukabele olunup ve srpllann mehûd
olan tedârikât- harbiyyelerinden bahsile eerçi gerek Belgrad kal’asna
ve gerek kla’- saireye ve içlerinde bulunan ehl-i islâma bir gûna sû-i

kasd ve tasallutlar vâki’ olcak veyahûd hudûd- mu’ayyenelerinden
tecavüzleri görülecek olur ise Devlet-i aliyye buna bir veçhile tahammül
edemeyip artk iktizâ eden tedâbîr-i fi’liyye-i te’dîbiyyeyi hemen icraya

teebbüs edeceinin bilinmesi lâzm gelecei tahriren ifâde ve tebli olun-

duu misillû ibu mükâlemede ifâhen dahi tekrar klnp ve bu ilâna

cevaben Fransa ve Rusya elçileri uhûd-i mevcûde ahkâmna nazaran

düvel-i zâminenin ârây-i muharrereleri munzam olmadkça Srbistan’a

hiç bir taraftan asker evki câiz olmadn der-miyân etmeleriyle

bu ta’rize dahi vâki’â uhûdda bu misillû ba’z- kuyûd mevcud ola-

rak lâkin anlarn ahkâm dâhilen bir ey zuhurunda îcâb edecek müdâ-
haleye müte’allik olup yoksa srpllann devlet-i metbû’a aleyhine isyanlar

ve mütecâvizâne hareketleri vâki ’ olup da ann def’ine ve kendilerinin

tenkiline muktazî olacak tedâbîrin icrasn düvelin ittifâk- ârâs husû-

lüne ta’lik etmek hiç bir ahde ve akla sar mevâddan olmad yollu

uzun uzun cevablar verilip bi’l-âhire meclis-i mükâlemede bir karar veri-

linceye kadar srpllann rahat durmalar taraflarndan ekîden emârete

tavsiye olunmas vâdisinde Belgrad’da bulunan konsoloslara müttehidü’l-

me’âl bir telgraf-nâme yazldktan sonra saded Devlet-i aliyye’nin hâl-i

hazrn tesviyesi hakknda re’y ü mülâhazas ne merkezde olduu suâline

intikal ettirildiinden bu taraftan verilen cevabda Saltanat- seniyye’nin

muâhedât- resmiyye ile düvel-i muazzama-i Avrupa’nn tasdik-kerdesi olan

hukukunu ve srpllara ihsan buyurmu olduu imtiyâzât tamâmen muhâ-

faza etmek efkâr ve karârnda olduu ve bu cihetle hâdise-i ahîreden evvel

Belgrad varou denilen mahâllin ne sûrette idi iseyine o hey’ ete ircâ’n
yani kal’aya çekilmi olan ahâli-i islâmiyyenin hânelerine avdetlerini

ve karakolhâne ve kaplarnn asâkir-i âhâneye reddini taleb eyledii

bast u îrâd olunmasn müte’âkib ngiltere elçisi Avusturya sefiri ile

bi’l-ittifak kaleme alm olduu bir lâyihay krâ’at etmesiyle mealinde

srpllann Belgrad kal’as civârnda yapm olduklar ba’z- istihkâ-

mâtn derhâl hedm ü imhâs ve orada bulman kuvve-i zâide-i askeriy-

yelerinin teb’idi ve Srbistan’ fâsl olan hatt- imtiyâzn üzerinde tara-

Tezâkir-i Cevdet 8
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feynden asker bulundurulmas ve Belgrad kakasnn muhafazasna ve

emniyetine kâfi bir dâire braklp varoun geri kalacak mahâllerinden

ehl-i islamm kaldrlmas ve kla’- sâirenin içinde hakikaten bî-lüzûm-

lar olduu takdirde hedmi gibi ba’z- eyler münderic olman Fransa ve

Rusya sefirleri lâyiha-i mezkûreyi kabûl edemeyip mevadd- mündericesini

bi’l-etrâf ba’ de’ l-mutâlâ’a efkâr- mahsûsalann beyân edeceklerini ve

devletlerinin re’yine göre Devlet-i aliyye’nin hakkna bir diyecek olmayp
fakat srphlan kendisine düman ederek ve yahûd öyle bilerek emniyet-

sizlik muâmelesi göstermekten ise kendilerini irzâ ve te’min ile sadâkat-

lerini celb u te’yîd eylemek daha hayrl olacan söylemi ve muradlar

Belgrad’n ve Srbistan’da bulunan âir klasn cümleten öte tarafa terki

olduunu bu mecliste sarâhaten deil ise de zmnen ityân eylemi oldukla-

rndan Devlet-i aliyye Srp milleti ve imtiyâzât-i mu’ayyenesi aleyhinde bir

veçhile ve bir vakitte haksz hareket etmemi ve vak’a-i ahîreye asla sebeb

vermemi iken anlaru tarika sülük etmi olmalariyle ve ma'amâfih hukuk

ve imtiyazlar kema-kân mer’ î ve mükemmel kalaca derkâr bulunmala
bir defazla olarak hukuk- seniyyedenfedakârlk edilmesi lâyk olamayaca
ve Belgrad varou itlak olunan mahallât hakikatte varo olmayp etrâf

hendeklerle muhat ve müstahkem kaplarla mahfuz d kal’a olduu ve

asl varo ibu kaplar ve hendekler hâricinde kâin srp ehri idüü ve

d kal’a dâhilinde srpllann oturmas bihakkn olmad beri taraftan

derpi olunup daha ziyâde tedkîk- maslahat olunmas cem’ iyeti âtiyyeye

braklarak meclis-i evvele hitam verilmi olmasiyle u hâle ve süferânn

revi-i ifâdâtna nazaran Devlet-i aliyye ne dereceye kadar gitmek ve ne mer-

kezde durup sebât eylemek münâsib olaca beyne’ l-vükelâ arîz ü amîk te-

zekkür ve tedkik olundukta muhâlifînin bile inkâra mecâlleri olmad veçhile

Devlet-i aliyye’nin bu maddede hakk pek sarih ve srpllann isyân mey-

danda olarak vâk’â bu noktann bahis götürür yeri yoktur. Çi fâide ki

bir müddetten beri Avrupa politikasnn kesb ettii hâl-i buhran-iti-

mâlin netîce-i mü’ellimesi olmak üzere hukuk denilen ey lâfzda kalp
her nerede ki bir kavim isyan ede ana muâvenet etmek baya usûl

hükmüne girmi olduuna ve srpllar bunu gördüklerinden belki ol babda

ta’lîmât ve tevîkat dahi aldklarndan muahharen ser-zede-i sâha-i

bürûz olan fesâd ve habâseti fi’le getirdiklerine mebnî bizim taraftan

kuvve-i hukuka istinâden asla ve kat’â rûy-i müsâ’ade gösterilmeyip de

hâdiseden evvelki hâlin iadesi talebinde srâr olunduu takdirde srpllara

müsâ’id görünen devletlerin bunun için muâmele-i cebriyye yoluna gitme-

leri ve yâhûd Devlet-i aliyye ile bozumalar melhuz olmasa bile protesto
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edercesine iten çekilecekleri ve anlarn bu hareketlerinden srphlar marp
âdeta ekavet-i fi liyyeye teebbüs ederek def’-i mesâilleriniyyetiyle Srbis-
tan a asker idhal olunacak olduu anda düvel-i müarünileyhim resmen mu

-

hâlefet edecekleri ve ol hinde kendileriyle krlmak emr-i tabi’ î olaca
ve eerçi Ingiltere ve Avusturya devletleri u mes’elede dorusu Saltanat-
seniyyeye hâlisâne mu’ âvenet etmekte ve Prusya devletinin dahi itidal

üzere davranlr ise anlarla beraber olaca zann-olunmaktadr. Amma
hiçbir tesviyeye muvâfakat olunmamak ve verdikleri nasâyih red olunmak
tarîkinde bu devletlerin ianeleri dahi izâ’a edilecei âibe-i itibahtan
vareste bulunduu ve Cenâb- Hakk’n avn u nusreti ve Velî-nîmet-i bî-

minnetimiz Pâdiâhmz Efendimiz hazretlerinin gavâmz- umûrda me-
hud- basra-i ubudiyetimiz olan muvaffakiyet-i seniyyesi sayesinde Dev-
let-i aliyye’nin lede’l-hâce srpllan te’dibe ve hâllerini bildirmee
iktidar müsellem olmala emâret-i srbiyye’nin tedarikât- ma’lûmesin-
den ihtirâza mecburiyet olmayp ancak ta’riften müstani olduu veçhile

ve bâlâda beyân olunan ahvâl-i umâmiyyenin âsâr olarak der-dest olan
Karada gaa’ilesi krk binden mütecâviz bir kuvve-i askeriyyeyi igal et-

mekte ve Tanya ve Trhala ve Bulgaristan ve Girid taraflarnda ezhân-
ahali la-yenkat ’ tahrik ve tahdi olunmakta olduundan elhâletü hâzihi
Rumeli nin bütün redif taburlar silâh altna alnm ve Anadolu’dan
dahi bir hayli redif celb olunmu ve bu kadar âdem bi’z-zarûre zirâat
ve hirâsetlerinden ve kâr ü kesblerinden mahrum edilmesi cihetile devlete

verecekleri vergiye halel geldiinden baka maâ ve me’kûlât ve melbû-
sâtlar için hazîne-i celîlenin tahammülünden hâriç bir çok masârif-i
fevka’l-âdeye ihtiyaç hâsl olmu idüi ve Srbistan ile harben ural-
maa mübaeret olunduu anda u ta’dâd olunanyerlerde bulunan kuvve-i
cünûdiyyeyi bir çok daha teksir ü tezyîd etmek elzem olaca ve bir devletin

muhâfaza-i hukuk- esâsiyyesi için inde’l-iktizâ her türlü fedâkârl
ihtiyâr etmek ve masrafa ve it’âb ü itlâf- askere baklmamak velhâsl
nihâyet mertebeye kadar çallmak farz mesâbesinde olup u kadar ki bu
makule ahvâl-i mühimme ve mesâil-i azîmenin bahs ü hâllinde her tarafn
gözetmek ve ba’z ehven ve bi’n-nisbe zararsz ve esâsa dokunmaz miisâ’-
adât ile o pereseye getirmemek kaabil ise de oyola gidilmekfarîza-i zimmet
ve muktezây- hikmet olmasiyle ve öyle müsâadât ile dahi matlub husul
bulmad sûrette çünki itidal mesleine temâmile gidilmi ve bakay-i
sulh arzusuna mümkin olanfedâlar edilmi olacandan artk mütevekkil-
len-al Allah esbab-i müdafa’a-i fi’liyyeye teebbüs olunmasna yâr u
agyârn hakl olarak bir diyecei kalmyaca ve devlet dahi vazîfe-i zim-
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metini ifa etmi olaca umûr- bedîhiyyeden bulunmasiyle ite ibu mu-
tâla'at- mühimmeye binâen evvelâ Belgrad varouna dâir olan bahis or-

taya konulup bin ikiyüzkrk ... tarihinde Srbistan’a verilmi olan imtiyaz

ferman- alisinde Srbistan’da kâin kâffe-i klâ’n bilâ-istisnâ varo-

larnda ehl-i slam sakin olmayp derûn- klâ’a girmeleri münderic ol-

duundan srpllar Belgrad varounu dahi iddiâ etmiler ise de oras
yukarda dahi terih ve tafsil olunduu üzere hakikaten varo olmayp
kal ann bir cüzdü olduu ityân olunarak ve ol vakit zâmin-i münferid
olan Rusya devleti ile söyleilerek bin iki yüz krk tarihinde dier bir

emr-i alî sdar birle anda Belgrad varou ehl-i islâma münhasr gibi

tutulup ve kadîm srpl mahallelerinin polisi srp emâretinden ve mahallât-

islâmiyye ile kaplarn umûr- zabtas kal’a muhafz tarafndan rü’yet

olunmak üzere karar ve srpllarn dahi sâkin olmalarna ve ticâret etme-

lerine ruhsat verilmi olman ol tarihten beri bu karar cereyân etmekte

ve srpllar slam emlâkini deerinden ziyâde para verip itirâ ederek

çoalmakta iken epâret-i srbiyye refte refte karakolhânelerini arttrmaa
ibtidâr ettikçe beri cânibden iddiâ olunarak bi’l-âhire bir kaç seneden beri

bu maddenin mübâhasesiyevmiyeye binmi ve hattâ geçen sene Garaanin
mahsusen Dersaâdet’e gönderilerek bu muhtelit zabtye dâima mükilât
ve münazaât da’vet etmekte olduundan bahsile gerek varota ve

gerek kla’- saire hâricinde bulunup kaldrlmas mukarrer olan ehl-i

islamn kema-kân yerlerinde ibkasiyle idâre-i zabtyye ve husûsât-

sâirelerinin srp kavânînine braklmasn teklif edip ol vakit ken

diine bunun imkân olmad ve dier kal’alarm etrâfnda sâkin

olan ehl-i slâm mukaddemâ vahd olunmu olduu veçhile oralardan

kaldrlp Belgrad varou için dahi dedikleri rnahâzîri dâfi ’ olmak

üzere muhtelit bir zabtye meclisi yaplp ahâli-i müslime ile

srpllar beyninde vuku ’ bulacak da’âvî-i cinâyât orada ceza kanun-

nâme-i hümâyûnuna tatbîkan rü’yet ve hükm olunmas derecesine

kadar tecviz buyrulabilecei cevab verilmi idi. Revi-i hâlden

anlaldna göre teklîf-i mezkûre muvâfakat olunsa yâni ehl-i islâmn

srp kanunlar idâresine verilip ehrin umûr- zabtyyesine itirakden

el çekilse hem srpllarn ve hem de hâmîlerinin memnûn olacaklar

derkâr ise de bunda er’an ve mülken ve nâmusen ve insâniyyeten pek

azm mahzurlar olmala kabûlü bir veçhile câiz olmayp binâenaleyh

bahisten hâriç tutularak bi’l-farzi’l-muhâl usûl-i sâbka mûcebince ahâ-

li-i islâmiyye evlerine iâde olunmak ve eski karakolhânelere ve kap-
lara asâkir-i âhâne konulmak mümkin olsa aras bir ay geçmeyip yine
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birfesâd- azîm, çkaracaklar ve ol vakit iin daha fena olaca übheden

âzâde olduundan baka bunu istihsâl dahi adîmü’l-ihtimâl olman
ahâli-i merhumenin rahat u selâmeti ve hukuk- seniyyenin te’mini kendi-

lerinin öteki kafalar sekenesi hakknda mukarrer olduu üzere bütün bütün

oradan çkarlarak bulunduklar sefalet ve felâketten kurtarlmalar k-
knda görünmein bunlar Vidin ve Ni ve Bosna gibi münâsib mahâllere

yerletirilip elde olan haritadan müstebân olduu üzere srf ehl-i slâm
mahallâtmda olan hâneleri devletçe bi’l-itirâ hedm birle kafaya meydan

braklmas ve srp mahallâtmda bulunan mülkleri deer bahâlar ile

srpllara sattrlmas ve bu takdirce kafann bir tarafnn dâire-i lâ-

zimesi matluba muvafk olarak hâsl olmu olacandan dier cânibinin

dahi civânnda bulunan srp emlâkinden îcâb edenlerin bi’l-mübâya’a

tesviyesi ve kla'- âire bahsine gelince Srbistan'da Belgrad'dan mâ'adâ
Tuna sâhilinde Fethülislâm ve Semendire ve Sava nehri kenarnda
Böürdelen ve dâhil-i memlekette Sokol ve Öziçe kafalar olup nehreyn

kysnda olanlar memâlik-i mahrûse-i hazret-i âhânenin ol havâlice

olan hatt- hududunu ta’yin eder ve lede'l-hâce ie yarar noktalar olduk-

larndan anlara dokunulmas asla caiz olamayp yalnz Sokol ve Öziçe

hâricden gelebilecek düman igal ve tevkif edecek mevk'lerde olmadk-
larndan ve her taraftan sâhile ba'îd bulunduklar hasebiyle srpllann
hücûmu hâlinde ne kendilerini muhâfaza etmee ve ne bir taraftan imdad
yetitirilmee imkân olmadndan ve isimleri kafa ise de hakikatte

gayet zyk ve nizamsz eyler olduklarndan bunlarn külliyen hedmü
imhâs devletçe daha hayrl olaca âikâr olmala Belgrad kafas
dâiresinin mehmâ - emken vâsi ’ olmasna ve kenâr- nehreynde kâin klâ'-
sâlifü’z-zikrin elden giderilmemesine sermâye olmak ve esnây-i mükâ-
lemede tatlca satlmak üzere icrây-i îcâbma ibtidâr olunmas tezekkür

ve tensib olunmu ve ibu tasavvurât irâde-i seniyye-i hazret-i ehinâ-
hîye dahi tevâfuk etmi olduundan süferây-i müârünileyhim ile tekrar

lede’ l-mülâkat evvel-i emirde yine sarâhat-i hukuk- Devlet-i aliyye'den

bahisle Belgrad varounun mukaddemâ Garaanin'e beyan olunan sûretle

iâde-i hâl-i sâbk iddi'â olunarak ol babda pek çok ve pek uzun mübâ-
hasât ve münâkaât cereyan edip maslahat üzülme raddesine geldikte

ve ngiltere ve Avusturya sefirlerinin dahi bu dereceye kadar iâneleri

olamayaca bir kat daha anlaldkta müzâkerât- merûhann fezlekesi

olan karar bir büyükfedâkârlk rengiyle arz u tefhim klnm ve sekene-i

müslime bütün bütün hicret ettirilmekten ise öte tarafn dil-hdh üzere

kavânîn-i srbiyye'ye tâbi ' olmak artiyle kalmalar srpllarca daha
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ziyâde mûcib-i emniyet olaca zemininde der-miyan eyledikleri makalâtn
ecvibe-i muktaziyesi verilmi olmasndan sonra kal’a dâiresi hususu
açlp^ dâire-i mezkure havâlî-i kaPada imdiki mevcûd olan açkln
tanzim ü tesviyesinden ibaret olmak ve mahallât- islâmiyyenin bakiyyesi
srpllara terk olunmak ve hele srp mahâllesine hiç dokunulmamak gibi
bir takm metdlib ika ’ olunmasiyle ve beri taraftan bunlara kat’a rûy-i
mülâyemet ve muvâfakat gösterilmeyip tebli olunan kararn lâ-yetegayyer
olduu tekrar edilmesiyle bir kaç meclis sa’atlerce bu bahis üzerine devam
olunup Marquis [de] Moustier ve Prince Lobanof mahallât-i islâmiyye
hakknda karâr- mezkûreyaklaarak srp cihetini tamamiyle ibka tarafn
iltizâmdanferagat etmemi ve bu madde muallâk olarak braklp klâ’-
âire

.

keyfiyeti almala ibu mebhasde dahi Fransa ve Rusya devlet-

lerinin fikr ü mülahazas srphlar Belgrad kafasndan üzerlerine atlan
toplardan ürkmü olduklarndan oras kendilerine verilmedikçe emin
olamyacaklan ve klâ’- merkumeyalnz Avusturya devletiyle harb vukuf-
unda ie yarayabilip hâlbuki Devlet-i aliyye annla kemâl-i ittifak ve

müvâlât üzere bulunduu cihetle u lüzum dahi ber-taraf olduu ve srpl-
lar Devlet-i aliyye tebe’asndan olmalariyle muhâfaza-i kaPa anlara havâle
olunsa hukuka dokunur bir ey olmyaca ve bu olmaz ise bari öteki kaf-
alarn cümleten terk olunmas merkezinde olduu ve Ivhsr ve Aîemleketeyn
misillû idâre-i mümtâze tahtnda olan eyâlâtta Devlet-i aliyye’nin
böyle kafalar olmad devleteyn-i müarün-ileyhimâ elçileri tarafndan
tezkar ve bunun haricinde her ne yaplsa srpllar irzâ edemiyeceinden
akibeti mükil olaca ve bu nasihatleri red olunur ise ittihâz olunacak
sûret-i tesviyeyi âtide zuhur edecek ahvâlin mesuliyetini üzerlerine almak
için imzaya -me’zun olmadklar ifâde klnm olmasna mukabeleten
beri taraftan Belgrad kafasnn adem-i lüzûmuna mütedâir tefevvüh

olunan kelimat bir veçhile ayan- tasdik olmayp vâkfâ Devlet-i aliyye

bugünki günde Avusturya devletiyle ittihâd u mahabbet üzeredir lâkin

devletlerin sulh ve harbi daima bir siyakta durmas kaabil olmayan bir

çok esbaba tabi olmala ne sulh ve ne harb ebedî olamaz ve svrpllar

vaki a tebe a-i Devlet-i aliyye’den iseler de müdirleri olanlarn tuttuklar

meslek ve ettikleri hareket ellerine kafa teslim edecek rütbede emniyet
vermedii meydanda bulunduu ve Msr’m istihkâmat Devlet-i aliyye’

-

nin elinde olup Memleketeyn’ defi’l-asl mevcûd olan klâ’n mahv olunmu
olmas ise Eflak ve Bodan ahâlisinin Srp emâreti gibi isyanndan ileri

gelmeyip bir devlet-i uhrd ile vuku’ bulmu olan birharb-i azîmin neticesi ol-

duu ve hulasatü l-hulasa olarak Saltanat- seniyye’nin ne Belgrad kafasn
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ve ne de dierlerini terk etmesinin deil öyle bir bahse girmesinin bile

ihtimâli olmad ve mücerred devletlerin iltimasna hürmeten olsa olsa

ikinci derecede bulunan Sokol ve Öziçe’yi hedm etmek ihtiyâr olunabilip

bunun bir hatve ilerisine geçilmemek mukarrer ve içte en sonra denilecek

söz bu idüü sûret-i kat’iyye ve resmiyyede ilân olunmu ve ngiltere

sefiri Sir Henry Bulvoer Belgrad kal’as Avrupa istihkâmdtndan ma’dûd

olduundan ann terkine ngiltere devletinin dahi muvafakat edemiyeceini

söyleyip Avusturya elçisi Baron Prokesch dahi bu lisanda olmu olmala

müarün-ileyhimâ Fransa ve Rusya elçileri îlânât- kat’iyye-i merûha
üzerinde devletlerinden ta’lîmât- cedide taleb edeceklerini ve Fransa sefiri

her bir madde üzerinde kendilerince münâsib addolunacak suver-i tanzî-

miyyeyi kaleme alarak meclis-i mükâlemeye takdim eyliyeceini ityân edip

dört meclis bu ebhâs ile geçmi ve bu arada Devlet-i aliyye’nin Belgrad ve

klâ’- selâse-i sâirenin muhafazasnda olan karâr- kat’ isi ve lüzûm-

hakikisi Avrupa’da olan süferây-i Saltanat-i seniyyeye dahi bi’l-etraf i’ar

birle devletlere ifâdât- mü’essire tebli ettirilmi ve beinci mükâlemede

Fransa elçisi bir mukaddime ve on yedi madde ile bir hâtimeyi hâviyaz-m olduu mazbata müsveddesini getirip kvrâat eylemi olup müsvedde-i

merhumenin mukaddime ve hâtimesi ba’z- ta’dîlât- hafife ile matlûba

tevâfuk eder derecede görünmü ise de bir çok maddelerinin sûret-i ifâde

ve ibaresi ve bir takmnn esâs- ahkâm kaabil-i kabûl olmayp ez-cümle

Belgrad kal’asnn hâl-i hâzrn tefti ile ehre muzrr olacak istihkâ-

mât var ise slâh ve bu teftiin Devlet-i aliyye ve srp ve düvel-i zâmine

tarafndan ta’yîn olunan muhtelit komisyon ma’rifetiyle icrâs ve derûn-

klâ’da ehl-i slâm familyalar sakin olamamas ve verilen ecvibe-i

kat’iyye üzerine klâ’- sâirenin cümlesinin terki talebinden keff-i yed

edip Öziçe ve Sokol istihkâmât hedm olunmasiyle beraber Fethülislâm

ve Semendire ve Böürdelen kal’alarmn dahi yine tahkîk- ahvâli ve

içlerinde lüzumsuzlar olup olmadnn ba’dehû devletlere ihbâr olunmas

gibi muzr eyler bulunmas ve ahâlî-i islâmiyyenin zâyi’ât- vâk’as

tazminatndan ve srp askerinin ta’yîn-i mikdârndan ve srpllann mu-

ahharen ba’z mahallere yapm olduklar istihkâmâtm ref’inden bahs

olunmam olmas ve daha bir takm neka’is bulunmas cihetiyle deil

her maddesi her bir cümlesi belki her kelimesi üzerine tul ü dirâz mücâvebe

ve mücâdele olunarak ve derece-i âlâda ngiltere elçisi tarafndan ve mer-

tebe-i sâniyede Avusturya sefiri canibinden dorusu mu’âvenet-i hâlise

görülerek mevâdd- merhumenin ahkâm u ta’bîrât krlacak rütbeye

gelinceye kadar çekilip ve çünki bizim 'taraftan bi’l-mukabele bir ey
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yaplp üzerine konulsa çaresiz anlarn dedikleri yolda biraz sözler
yazlmaa mecburiyet hâsl olaca ve bu dahi iddiâmza zaf verecei
mülâhazasna mebn Monsieur Buloer tarafndan tanzim klnm
olan ikinci lâyiha der-miyân olunup Fransa ve Rusya elçileri ve anlara
mütâba aten talya sefiri Belgrad kal’asma ta’yîn olunacak dâirenin
bâlâda dahi beyân olunduu veçhile srfslâm mahallâtndan alnp civâr-
kal’ada bulunan srp büyük kilisesi ve metropolidhâne ve papas mektebine
ve srpl hanelerinden hiç birine dokunulmamas ve emâretin tutaca
kuvve-i^ askeriyyeden aslâ bahs olunmamas ve tazminat lâkrds olunacak
ise kal adan atlan güllelerden harâb olan srp hânelerinin dahi Devlet-i
aliyye canibinden tazmin olunaca veri di ilâve edilmesi ve Belgrad kal’ -

asnn istihkamat- mevcudesinin srpl zâbiti dahi bulunmak üzere ber-

vech-i muharrer tertb olunacak muhtelit komisyon ma’rifetiyle mu’âyene
ettirilmesi ve müslüman mahallelerinin nihâyetinde olanyahûd menazilinin
dahi öte tarafta ibkasiyle alnp yklmalarndan sarf- nazar klnmas
gayet musirrâne iddiâ olunmala beinciden dokuzuncu meclis-i mükâleme-
ve kadar bu ebhas ile uralp ve Devlet-i aliyye’nin mücerred ba’z-
devletlerin nasâyih ve iltimasatna riâyeten bu kadar müsâ’adât göstermi
olduu halde kal ann dâiresi lüzumu derecede olmamas câiz olamayaca
ve büyük kilise ve metropolidhâne ve papas mektebi bi’t-tabi ’ hâricde
kalacandan anlardan sarf- nazarla eedd-i lüzumu ehl-i vukuf tara-

fndan tayin olunacak kallü’l-aded srpl evlerinin deerleri verilip

alnmasna mümana’at hakk u insâfa bir veçhile muvâfakat edemiyecei
söylendikte Fransa sefiri ve kendisiyle hem-zebân olan elçiler ifâdât-
vaki ann hakk u savâba mukarenetini inkâr edemeyip ma’amâfih devlet-

lerinin kendilerine emr-i kafisini tekrar ederek ileri gidemiyeceklerine dâir
rad- ecvibe edip ve beri taraftan 'süferây-i muâvine ile beraberyine kar
durulup bi l-ahire mazbata müsveddesinin maddesinde olan sû/rette cüm-
lesinin ittifak hasl olarak ileri götürülmeleri ihtimâli kalmam ve yahudl
mahallesi bu srada kurtarlm olduu ve Srbistan’n imtiyâzât mevcâ-
desi iktizasnca tutmaa me’zun olduu askerin mikdâr muhâfaza-i em-
niyyet-i dâhiliyye-i memleket için senato ta’bir olunan ve âzas Devlet-i
aliyye nin ilmi lahik olmadkça tebdil ü teksir olunamamas merut
bulunan meclisin re’yine mufavvaz olup hâlbuki Mihal Bey geçen sene

meclis-i umum-i millet namna celb ü cem’ etmi olduu efrâd- ahâliye

altmyetmi bin kadar millet askeri tertibini hâvi bir kanunyaptrm ve

Srbistan m muha^aza-i emniyyet-i dahiliyyesine elli bin kiinin deil
on be bin neferin bile iktizâs olmad ve Devlet-i aliyye’nin tamâmiy-
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yet-i mülkiyyesi zaman altnda yâni Saltanat- seniyyeye merbut bulun-

duu cihetle düvel-i sâirenin hücum ve tecâvüzünden bir güne vesvesesi

olamayaca cihetlerle böyle bir kuvve-i külliyyeyi cem ’ ü tertibden murad
ne olduu edna mülahaza ile ma’lûm olaca ve u hâlin srp milletine

olan mazarrat- addesinden baka Devlet-i aliyye’y dahi bir takm
tekellüfat ve masarifata mecbur eyledii ve dâhil-i memleket-i srbiyye’de

bu kadar asker bulundukça hatt- imtiyazn beri cânibinde dahi fevka’l-

ade asker tutulmak lazm gelip bunun netîce-i tabî’iyyesi ise iki taraftan

adem-i emniyyeti ve giderek adâveti istilzam ederek devletlerin te’sîs etmek

emelinde olduklarn beyân etmekte bulunduklar usûl-i hüsn-i itilâfn

husulü hadd-i istihalede kalaca ve srp beyi istihkak ve imtiyâzmn
haricinde olarak tutmu olduu yolu bir yandan tevsi’ e ve civârnda olan

mahaller ahâlisinin ezhânm tahdie u kuvveti alet etmee çalacandan
buna Devlet-i aliyye’nin çok vakitler tahammül etmesi mümkin olamyaca-

hâsl bu maddede Srbistan’n imtiyâzâtn hâvi olan emr-i âlinin

mazmûnunun icrâs vadisinde tanzîmât- cedîdeye münâsib eyler ilâvesi

bizce erâ’it-i esâsiyyeden bulunduu derpi olunmasiyle öte taraf yine

minvâl-i muharrer üzere bu mes’eleye muta’allk bir söz yazlmamas
hakknda pek çok ta’annüd eyledikden ve bu suretin kabûlü ihtimâli ola-

mayaca cevâb- ahirinin karsnda biraz ta’dil-i efkâra mecbur olma-

lariyle beraber meselâ Mâ’a konulacak müstahfizînin ta’yîn-i adedi yollu

bir çok ham teklifler ve türlü ibareler koymak sadedinde bulunduundan
sonra nihayet hezar tekellüfle müsvedde-i ma’ruzada muharrer olan

vech-i tesviye ârây-i muhtelifeyi cem ’ edip çünki Devlet-i aliyye’nin

Srbistan üzerinde olan hukuk- seniyyesini te’sîs ve tanzim etmi olan

evâmir-i aliyyede emâret’in tutaca askerin mikdâr hakknda sarahat

olmayp bunun ta’yini bâlâda beyân olunduu veçhile kendi meclislerinin

re’yine braklm olmasiyle ve ol meclis zâhiren elyevm mevcûd olduun-
dan srp taraftarlar mantûk- evâmir-i aliyyeye istinâd ederek ol babda

Zerre kadar müdâhaleye hak olmadn iddiâ etmi ve bu delillerini

redde sened bulunamam olduundan emr-i bahs ü müzâkerenin bi’t-tabi’

evâmir-i aliyye-i mezkûrenin ma’ndy-i zmnîyesine intikal ettirilmesine

yâni vâki’â Srb’n kuvve-i askeriyyesini srp meclisi ta’yîn edecektir.

Lâkin kuvve-i mezkûre memleketin âsâyi-i dâhilîsini muhâfazaya tahsis

klnm olduu cihetle zabtye nev’ inden olmak ve binâberin ziyâde

olmamak iktizâ edecei ve mâdemki Srp Beyi u haddi tecavüz eyleyip

âdetâ bir büyük ordu tekil etmek kaydna dümütür. Devlet-i aliyye’nin

bunu da’vâya hakk olaca vâdîsine götürülmesine mecburiyet elvermi
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ve imdiye kadar bu mes’eleden dolay devletlere vuku ’ bulan ifâdât-

mükerrereye ekser tarafndan cevâb- muvâfk alnamam olmasiyle

ve eerçi ann üzerine kaleme alman maddede klâ’ müstahfizlan keyfiyeti

dahi zikr olunmu ise de Fransa ve Rusya devletlerinin iddi’âlan gibi

adedi tahdîd olunaca ma’nâsn irdb eder kelimât olmayp kaValarm
muhafazasna kifayet derecesi tecâvüz olunmayaca derecesinde bir

va d olarak bu ise umûr- tabî’iyyeden görülmekle ve asl mûcib-i fesâd
olmakta olan u mes’ eleri mühimmede imdiye kadar bir hakk- sarih

yoiken ve srpllar bir kaç devlet-i muazzama cânibinden bu mertebelerde

himâye ve sahâbet olunmakta olduklar hâlde bu kadar olsun bir ser-

rite-i müdâhale tedâriki fâideden hâlî görünmedii ve birde ber-vech-i

merûh srpllarn u aralk Tuna sevâhilinde ve istihkâmât- Devlet-i

aliyye civarnda yapmakta olduklar tabyelerin Belgrad’da ina etmi
bulunduklar istilkamat ile beraber hedm ü kal ’ olunmalar bu srada
iddiâ olunarak o dahi husûle geldii ve klâ’- selâse beyninde lüzumsuz-
lar bulunup bulunmadnn be-tekrar teftii ve derûn- klâ’da slâm
familyas iskân edememesi tekâlifi anîfesi envâ’-i meakkatler ile def
olunup fakat Belgrad kal’asnn hâricinde kalacak dâirenin dâimâ gayr-
meskun ve her türlü ebniyeden ârî kalmas emrinde süferânn müttehiden

Vâki ’ olan srarlar savuturulmak kaabil olamam idüi ve Belgrad

kafasnn ehir cihetinde olup da muhâfazasna eedd-i lüzumu bulun-

mayan tabyelerinin kaldrlmas için evvel-i emirde muhtelit komisyon

marifetiyle mu’âyene ettirilmeleri talebine dahi redd-i sarih ve kafi
ile mukabele olunup ve kafa Z,ât- evket-simât-i hazret-i mülûkânenin

milk-i mahsûs- mülûkâneleri ve illet-i gaaiye-i vücûdu hudûd- hâkaniy-

yenin hfz u hirâseti olmala ann istihkâmna kimsenin ta’arruzu kabûl

olunamyaca tasrih klnp neticesinde bu madde kafann iktizâs

veçhile tahkim ü tarsînine müsâ’id olacak ibârelerle yazlm ve yalnz
maslahat- mu’âyenede Devlet-i aliyye’nin muhtelit komisyonun Bel-

grad'da bulunmasndan istifâde buyurmas arzu olunacak mevaddan
olduu yollu bizim taraftan asla ta’ahhüd rengi olmyacak bir ibâre ile

def-i ihtilâf klnm ve muhtelit komisyonun ii ancak kafa dâiresine

sup hanelerinden ilavesi îcâb edecek mahallerin tahkikine hasr olunup ve

bu komisyonda srpl zâbiti bulunmas mazarrat dahi ber-taraf edilip

yalnz Srp emâreti cânibinden bu husâsa dâir ba’z- tebligat vuku

’

bulur ise Devlet-i aliyye’nin hüsn-i sûretle ahz edecei ma’nâsmda bir

terkib ilâvesine mecbûr olunmu idüü ve tazminat mes’elesinde dahi

islamn zayi’at kendilerinin kal’aya çekilmee icbar olunduklarndan ve
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kimsenin bir hilâli zâyi’ olmyacam hâvî Garaanin’in ve bütün konso-

loslarn imzalan altnda bir sened verildikten sonra vâki ’ olmu ve bîçâ-

relerin hâli üzere brakldklar hâneleri bir takm erâzil tarafndan

yama ve garet olunmu ve kal’adan top atlmas ise öte tarafn hücum
ve tecâvüzünü def’ için ihtiyâr edilmi olduundan bu iki maddeyek-diere
kyâs kabul edemiyecei ve da’vâdan feragat olunamayaca lede’l-îrâd

devletlerin bir çou kal’ann top ve gülle ile ehri tahrîb etmee bir güne

mecbûriyet-i sahîhas olmam olduu mutâla’asnda bulunduklarndan ve

tahkîkat- vâk’alan dahi bunu müeyyid olduundan bahs ileya bu babda

bir ey denilmemesi ve yâhud atlan gülle dânelerinden rahnedâr olan

srpllarn dahi zararlar tazmin olunaca tefkâr olunmas hakknda
olan re’y-i gayr-i makbul tekrar olunman beri taraftan kal’aya srp-

llarn ne sûrette hücûm etmi ve gülle ile def-i tehacüm ve iktihamlarma

ne mertebede mecbûriyet gelmi olduu delâiliyle beraber tahriren ve taf-

silen beyan olunmu ve Devlet-i aliyye’nin istenir ise ez-ser-i nev tahki-

kata girimekten asla ictinâb buyurmayaca derkâr bulunmu olmala
ekyây- srbiyye’nin yamagerlii ile kal’amn tedâbîr-i tedâfü’iyye

ve tahaffuziyyesi bir raddede tutulmasna ve tedâbîr-i merkumenin netâ-

yic-i tabî’iyyesinden olan zayi’âta tazmin îtâsna bir veçhile muvafakatin
ihtimâli olmad resmen ve kat’iyyen ilân ve buna dâir kaleme aldklar
suver-i mu’allele-i muhtelife cerh olunup matluba tevâfuk edebilecek mealde

tahrir olunan madde müsvedde-i mebhûseye dere edildii ve srpl tarafnda

bulman süferâ tarafndan Belgrad kal’asnn yukarda beyân olunduu
veçhile ibtidâ hedmi veya srpllara terki re’y-i garibi çkp ve bunun

husûlünden ye’s geldiini müte’âkb ehir tarafnda kâin burçlarnda

olan toplarn bütün bütün kaldrlmas teklifi ortaya konulup ana dahi

muvâfakat istihsâl olunamayaca anlaldkta srpllarn hücûmu vuku’

bulur ise kal’ann içersinde yalnz def’-i muhâcimîn için gülle atlarak

ehrin tahrib olunmamas yolunda bir çok takyîdât taleb klnm olmala
ve bu cânibden “Bir kal’ann civârnda ve topu altnda bulunan bir ehirde

ol kal’ann üzerine yürüyen askerin mühimmat ve kâffe-i malzemesi ve

askeri yürüten hükümetin hey’et-i mecmu’as hâsl gelen dümann mer-

kez-i istinad bulunurda ana kal’adan gülle atlmaz bu nasl olur ve

böyle bir hâl dünyâda görülmü müdür ve eer endaht olunan gülleler

insan nev’inden olsalar u kadar hatveden ziyâde gitmemeleri ve muhâ-

cimînden bakasn vurmamalar kendilerine tenbih olunabilir. Lâkin

cemâdâta bunu anlatmak ve menzil-i tabî’îsinden beride tevakkuf

etmelerini dinletmek mümkin midir ve srpllarn kal’aya muhâcemesi
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emâret’in inzimâm- re'yi ile olabilip bu hareket ise devlet-i metbû'aya

ve muahedât- mevcûdeye îlân- isyan demek olduundan erbâb- isyan

bu derece muhafaza ve himâye ne iktizâ eder" zemininde tefevvüh

olunan kelimdtn ve bu arada tekevvün eden daha pek çok makalâtm
üzerine ngiltere elçisinin ikisi ortas olarak ve her taraf imkân derece

kollayarak arz eyledii ibârât celb ü cem' -i efkâr eylemi ve Belgrad

muhafzna ta'lîmât olmak zmnnda ibârât- mezkûreye muvâfk bir

varaka dahi yazlm olduu ve bi'n-nsbe derece-i sâniyede addolu-

nabilecek mevad haklarnda cereyân eden ebhâsm dahi dierlen gibi

mücmelen olsun bu mahalde tekrar sudâ’ mûcib olacandan bu kadarla

iktifâ olunup yalnz hdtime-i lâyihada ta'dîlât- vâki'a Devlet-i aliyye'-

nin ibraz- fütüvveti olarak gösterilerek Srbistan'm memâlik-i mütem-

mime-i Devlet-i aliyye’den olduunu müeyyid ve musaddk olarak Paris

ahid-nâme-i umumîsinde olan mevadd- mahsûsa ahkâmnn bakî kald-
nn tasrih klnd Fransa elçisi tarafndan ibtidâki meclislerde beyân

olunan efkâr ki balâda mücmelen temhîd ü ityân klnmtr. Mübâha-
sât- vâki'a üzerine kabul eyledii ta'dîlât dere ile on yedi maddeyi

hâvi îtâ olunan sâlifü’z-zikr mazbata müsveddesi ile mu'ahharen ka-

rargîr olan müsveddenin ahkâm ve revi-i ifâdesi beyninde olan fark

ve Belgrad muhâfizma verilecek olan ta’lîmât tesvidinin tedkik ve muha-

keme buyrulmak için bi’t-terceme leffen takdimine mübâderet klnd.

bu takrir meâlinden dahi müsteban olaca veçhile netîce-i mah-

sûl-i mes’elenin ibtidâ ki ald renge ve Devlet-i aliyye'nin men âfi'-i

sahîhas .srpllann metâlibine tamâmen-müsâ'ade ile irzâ ve tatyiblerini

îcâb edecei mülâhazasnda bulunan devletlerin meydana koyduklar

tekâlîf-i sakîleye nisbet olunur ise ne derecede ehven olduu sâbit olur.

Belgrad’m hâdise-i ahîresi bir hayli müddetten beri hazrlanm ve

kurulmu bir dâm-i tezvir olup srpllar ahâli-i islâmiyyeyi dâima iz’de

ve igzâb ederek kavga ve mukatelenin müslümanlar tarafndan zuhuruna

çalmlar ise de ana tamâmiyle muvaffak olamayarak kendileri bunlara

guluvv-etmi ve ehri ve hânelerini tahliye ettirmi olduklarndan i bu dere-

cede kalsa kazdklar kuyuya kendileri dümü olacaklar derkâr iken

kal’ann bi’l-mecbûriye ehri dömesi hâdis olup bu vak'ay dört el ile

tutmu ve zu'mlarnca bilâ-mûcib ehirlerini harâb eden bir kal’ann ba’-

dezin topu altnda emniyetle taayyü ve ikamet edemiyeceklerine dâir

olan feryâd- müzevvirâneleriyle her ne söylerler ise hüsn-i telâkki eden
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devletlerin kulaklarn doldurmu olduklarndan bizim taraftan ol babda

tahriren ve ifahen ve kirâren ve mirâren irâd olunan edille ve berdhîne

cevâb- müskit verilememesiyle beraber herhangi mecliste bu lâkrd açlsa

mükâleme baya münâkaa ve mücâdeleye tebeddül etmi ve binâen-

aleyh vak’ a-i merhumenin maslahata pek ziyâde mazarrat ettii ve husa-

mâya büyük ser-rite verdii ve srplüarm iine pek yarad ind-i âci-

zânemizde tahakkuk etmitir. Her ne ise ibu mes’ele-i mükilenin süferâ

ile müzâkeresine me’mur olan bendegânn esnây- müzâkerâtta ittihâz

etmeleri lâzm gelen meslek ve usûl evvelâ hukuk- esâsiyye-i Saltanat-

seniyye’nin halelden vikayesine sâniyen düvel-i zâmineden beri cânibe

müsâ’id ve hayr-hah olanlarn elden çkarlp da külliyyen yalnz kaln-

mamasma ve sâlisen esâsen dokunmayan maddelerde ziyâde srâr gös-

tererek ii krmak ve Devlet-i aliyye’yi öyle bir tenk ve tetik vakitte

Hüdâ ne-kerde bir takm gavâile uratmak katarna düülmemesine

bezl-i makdûr ve sa’y-i mevfûr eylemekten ibâret görünmekle âcizane

bu yola gidilmi ve hââ baka garaza mebnî olmayp mücerred böyle

mühim bir ite re'y verecek zevât-i fihâm hazaratma kemâ-yenbagi tasvir

ve terîh-i maslahat olunmu olmak niyyet-i hâlisesiyle her bir madde deil

her ibâre belki her kelimenin üzerine saatlerce bahs olunmu olduunun

burada dahi tekrar îzah- hakîkat-i hâle lâzm zann-olunmutur veyazlan

maddeler süferânm cümlesinin karar re’yi olup tarafmzda bulunan

elçiler daha yollu bir karâra zâten muvaffak olsalar dahi dierlerinin

bir hatve ileri götürülmeyeceklerine cezm ü yakîn hâsl ettiklerinden bize

dahi muvâfakati nasihat etmilerdir ve fi’l-hakîka bundan ilerisini talebde

srâr meclis-i mükâlemenin bilâ-netîce infisahn istilzam edeceinde

itibah kalmamtr. Maslahatn dayanlarak krlmas bahsine gelince

bâlâda hikâye olunan meclis-i mahsûs mülâhazâtndan müstefâd olan

mehâzîrden fazla burada i uzadkça elçilerin Devlet-i aliyye’yi iskâta

muktedir olamadklarn bahâne addederek müzâkerât Paris’te bir

meclis-i mükâlemeye devr ü nakl ettirmek ve o vesile ile ber-takrib Bul-

garistan ve âir tebe’a-i hristiyan ahvâlini dahi mevzu’- bahs etmek ba’z-

devletlerin pek emeli olduu mu’ahharen bir gûna übheye mahâl kalmya-

cak veçhile tahkik olunmu olup Hüdâ ne-kerde öyle bir eyin hudûsü ne

kadar ar mahzûrlar câlib ve Paris’te verilecek karârn ne rütbelerde

izâ’a-i hukuku mûcib olacan ta’rif abes görünür ve bu netîce-i muzrra

düvel-i muhlise süferâsmn dahi kabûlünü nasihat eyledikleri bir sûret-i

tesviyenin reddinden ileri gelmi olacandan artk anlardan dahi mu’â-

venet beklememek lâzm gelir. te bu mehâzîr-i kaviyye ile hâsl olan
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suretin mazarrat- melhuzesi ve hukuk- esâsiyyeye iliiinin kuvveti
muvazene olundukta anlarn yannda bunlar pek ehven gibi kaldndan
ve daha ilerisine gidilmek emrinde zihn-i kaasr- bendegânemiz tamâ-
miyle durduundan suret-i müttahize meclis-i âlt-i vükelâ’ya arz olunarak
ne veçhile karar verilir ve irâde-i isâbet-ifade-i hazret-i ehinâhî ne
merkezde eref - sudûr buyrulur ise ana göre hareket olunaca süferâya
tebli birle mükâlemâta hitam verildi. Emr ü ferman.

Fi 14 rebî’ülevvel sene yg

Mukaddemâ müsteâr- Sadr- âlî Hubâb Efendi’nin veâ-
tma mebnî münasibinin intihâb ve ta’yini husûsu Bâbâlî’den
Sadrâzam a yazlm idi. Sadrâzam’m kayn olup birlikte bulunan
Besim Bey müstearla hâhiger ise de Afif Bey ana nisbetle
daha kdemli bulunduundan ve kanun-âinâ ve Bâbâlî’nin
muâmelâtma vukuflu olduundan Besim Bey’e an çineyip
geçmek münâsib görülemiyordu. Fakat Afif Bey dahi bat’ü’I-
hareke idi. Sadâret müstearlna ise seri’ü’l-hareke bir zâtn
ta yini lâzm gelirdi. Binâen-aleyh Sadrâzam tereddüdde kald
ve bir aralk fakirin tarikini tebdil ile Sadâret müstearlna
nasbimi tasavvur etmi idi. Fakir ise tarîkimden honud olup
tebdil-i tarikten müctenib idim. Hattâ mukaddemce rütbe-i ve-
zâret ile Vidin eyâleti vâliliineve bir aralk Bosna eyâleti vâli-
liine nasbim teklifolundukta itizar ve isti’fâ etmi idim. Binâen-
aleyh Sadrâzam müstear intihabnda mütereddid kalp bunun
crâsn avdete ta’lik etmi idi ve buna dâir Kaymakam Paa
ile olan muhaberesini Besim Bey’den mektum tutarak yalnz
Ken’an Bey vâstasiyle icrâ etmi idi. Bu kerre Dersaâdet’e avdet
olundukta “

Aceba müstearla kim ta'yin buyrulacak” deyu herkes
muntazr olarak kimi “AfifBey” kimi “

Besim Bey müstear olacak
”

ve kimi “Tok öyle deil Cevdet Efendinin tarîki tebdil ile müstearla
tayin buyrulacak

, '‘

deyu beyne’n-nâs söylenmekte idi. Nihâyet
Afif Bey Sadâret müstearlna intihâb ve ta’yin olunarak ann
yerine Besim Bey Beylikçi ve Ken’an Bey Hâriciye mektubçusu
oldu. âir ma iyyet-i sadâret-penâhî me’mûrlaryle kâtibleri
dahi birer sûrede taltif olunmaa balad srada hâiz olduum
Mekke-i mükerreme pâyesinin stanbul pâyesine terfi’i husûsu
taraf- Sadâret-penâhîden eyhülislâm Sa’düddin Efendi’ye
söylenmi d. eyhülislâm Efendi ise terfi’-i rütbemizi istemezdi.
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Hattâ mukaddemâ Mukaddime-i ibn Haldûn mütercimi merhum
Sâhib Efendi’nin terk etmi olduu cüz’-i silisini fakir terceme
edip bu veçhile Mukaddime-i ibn Haldûn’un tercemesi tamâm
olarak Sâhib Efendi’nin tercemesi iki cild ve fakirin tek-

milesi cild-i sâlis olmak üzere tab’ u ner olunmu idi. îte
buna mükâfâten stanbul pâyesine terfî’imizi Rüdi Paa
iltimâs etmi iken eyhülislâm Efendi muvâfakat etmemi idi.

Rüdi [Paa] dahi ann bu mu’âmelesinden dilgîr olarak teb-

dîl-i tarîkime kyâm etmi idi. Biz ise ber-vech-i balâ tebdîl-i

tarîkten müctenib olduumuzdan bu dahi bir sûretle geçitirildi.

Vâk’â ol vakit rüteb-i ilmiyye imdiki gibi mebzûl olmayp pek
aziz tutulur ve bir sebeb-i mücbir olmadkça diri edilir idi.

Lâkin Mukaddime-i ibn Haldûn tercemesi’nin tekmile’si dahi bir

pâye deerdi. Zirâ buna çok emek vermi idim. Çi fâide ki Sa’-

düddin Efendi câhil-i cesûr bir eyhülislâm- vakur olup ilm ü
maârifin çendan kadrini bilmez idi ve gayet rüsûm-perest olup
Mekkî-zâde’ye taklîd ederek böyle eylerde ziyâde dayanr idi.

Binâen-aleyh bu kerre sadrâzam bulunan Kbrsl Mehmed
Paa’nm iltimâsma dahi dayanmak istedi ise de Kbrsl dahi
çendan önünü arkasn saymaz bî-hazm bir zât-i kaviyyü’l-azm
olduundan “Eer eyhülislâm Efendi hazretleri bu hususda tereddüd

ederse biz dorudan doruya arz He irâdesini istihsâl eyleriz. Lâkin bu

sûret kendilerinin vak’ine dokunur” deyu haber göndermekle eyhül-
islâm Efendi çâresiz buna muvâfakat ederek irâde-i seniyyesini

istihsâl ile Bâbâlî’ye iâret-i aliyyesi geldi ve 1277 senesi rece-

binin beinci ve kânûn- sâninin altnc perembe günü stanbul
pâyesi fermân- âlîsini alp hemen Bâb- fetvâ’ya gittik ve resm-i

teekkürü ifâ ettik. eyhülislâm Efendi “Pâyenizin imdiye kadar
te’hiri kader hâlidir” diyerek tebrik eyledi. Bu pâye Kbrsl’mn
zoriyle verileceine Mukaddeme-i ibn Haldûn tercemesi’nin tekmi-

lesi’ne mükâfâten verilmi olsayd tarîk- ilmiyyeye daha ziyâ-

de yakrd. Ne çâre ki tarîk- ilmiyye ismi müsemmâsma
mugayir bir hâle gelmi olduundan artk bu tarik ile cereyân-
muâmelât îcâbât- zamâniyyeden idi.

Ber-vech-i bâlâ Rumeli’den stanbul’a avdetimizde hazî-

nenin bir mertebe muzâyakas vard ki kalem ile ta’rif olunmaz.
stanbul’un ahzü î’tâs ise bütün bütün hazîneden her ay maâ-
lar verilerek çarya küllî akçe çkmasna menût olduundan
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ahz ü îtâ durmu ve def’-i zarûret için bir ey satlacak olsa
müteri bulunmaz olmu idi. Bu cihetle emlâkin kymeti pek
dümü idi. Be on gün kadar stanbul’un bu hâlinden ürkdük.
Sonra biz de altk. Bu arada Sadrâzam ile Âli Paa Mirez
istikrâzm meydana koydular. Bundan eerçi hüsn-i netice me’-
mûl deildi. Lâkin bu vesile ile ahz ü îtâ kaps açld. Def’-i
muzâyaka için mezâda çkarlan eyâ oldukça para eder oldu
ve istikrâzm iki taksiti alnd. Biraz teneffüs olundu. Fakat
Amerika’nn ba’z- mertebe ihtilâlinden dolay Londra’da ve
Paris’te ark ile al veri eden sarrâflarda hayli iflâslar zuhûr
ederek serpintisi Beyolu sarraflarna dokundu. Bu cihetle kimi
müflis oldu ve kimi pek çok zararlar ile iflâsdan kurtulabildi.

Cây-i ibret ve intibâhtr ki üç sene zarfnda sarayl kadn-
larn ettikleri üç milyon kese düyûna mukabil ellerinde bulunan
mücevherât el-haletü-hazihi Galata ve Beyolu tüccar ve sarrâ-
fan ellerinde merhun olarak bir haylisinin vakti mürûr eylemi
olduundan re’sü’l-mâl ile güzeteler rehinlerin kymetlerine
muâdil olmala elden çkarld. Bu sefâretlerden istifâde ede-gelen
kuyumcu ve tuhafç misillû esnaf dahi akvât- yevmiyeye muh-
taç oldu. Anlarn merci i olan Galata ve Beyolu sarraflar
ile bunlarn müstenedleri olan Avrupa sarraflar dahi düyûna
müstarak olup kald. Bu srada stanbul’da zahireye nedret
geldi. Çarlarda rengi kara ve hamuru bozuk ekmekler yaplp
satlr oldu.

'

Geçen sene Mehmed Rüdi Paa sadrâzam bulunup gurre-i
evvalde mu âyede yerinde kava’imin külliyen imhâsiyle bayram
ertesi bunlardan bir danesinin görülemiyecei ilân olunmu
idi. Bu sene Kbrsl Mehmed Paa sadrâzam bulunup yine
gurre-i evvalde mu’âyede yerinde ve Rüdi Paa’nm inzmâm-
re y ü tedbîriyle memâlik-i mahrûsenin her tarafnda tedâvül
etmek üzere müceddeden kavâ’im-i nakdiyye kesileceine dâ’ir
kaleme alnm olan evrak- matbû’a ner olundu; J^

JyLl . Bu varakalarn bir nüshas leffen irsâl-i sûy-i

hakikat-cûy-i fâzlâneleri klnmtr.
Bâlâda zikri sebk eden Rumeli ordusu müiri Çerke îsmâil

Paa nevahi-i âsiyye ekyâsm te’dîb için Hersek’te bulunduu
hâlde bu esnâda menzûlen fevt olmala Hersek frkasnn kuman-
das Lofçal ferik Dervi Paa elinde kald. Serdâr- ekrem Ömer
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Paa dahi akdemce Badad’dan azl edilmi olduundan Hersek’e
gitmek üzere uhdesine Rumeli ordûy-i hümâyûnu müirlii
tevcih buyruldu. Ismâil Paa gayet eci 1

ve bahâdr ve sahîhen
bir ordu kumandasna muktedir bir zât olup Serdâr- ekrem
öteden beri an istirkab eylerdi. Hattâ Dervi Paa kendi terbiyet-
kerdesi olduu halde smail Paa ile ho geçindiine mebnî
bir vakitten beri Dervi Paa’y dahi sevmez oldu. Lâkin Her-
sek e giderek frka-i askeriyyeyi Pive’de bulup nevâhi-i âsiyye
usatiyle uramann ne mertebe mükil olduunu ve ümerây-
askeriyye içinde Dervi Paa’dan baka bu ie ehil ve erbâb zevâ-
tm bulunamyacan gördü. Bu cihetle an fevka’l-âde taltif ve
Pive’de terk ile kendisi temâruz ederek Mostar’a gelip oturdu ve
yan gelip râhata vard.

Serdâr- ekrem Ömer Paa bu kerre ber-vech-i merûh
Hersek cânibine giderken li’ecli’l-vedâ’ Mâbeyn-i hümâyûn’a
giderek huzûr- hümâyûna lede’l-müsûl Sultan Abdülmecid
Han hazretleri ana “

Allah selâmet versin. na’allak muvaffak olup
gelirsin. Fakat beni bulamyacaksm. Yakn vakitte gelsen de bulamazsn.
Beni kanlarm ile kzlarm bitirdi” deyu buyurmutur ve fi’l-vâki’

bir vakitten beri nâ-mizâc olduu hâlde perhiz etmez ve ilâç

yemezdi. Bu cihetle günden güne za’f ziyâdelemekte idi.

Zât- âhâne ol veçhile duçâr- ye’s ü fütûr olduu hâlde
tarîk- ilmiyye ashâbm taltif için sudûra tebdîlen birinci ve
stanbul pâyelerine kezâlik tebdîlen ikinci ve umûmen Mekke
pâyelilerine müceddeden üçüncü rütbeden birer kt’a nian ihsan
buyurup îd-i adhâ muâyedesine yetitirilmesi için irâde-i
seniyye sâdr olmu ve ber mûcib-i irâde muâyedeye yetitiril-
mitir. Buna dâir hem-pâyelerimiz tarafndan bir teekkür-
nâme kaleme alnmas fakire havâle buyrulmala âcizâne bir
kta^arîza-i teekkür yazlp hey’et-i umûmiyyemiz tarafndan
takdim olunmutur. Sûreti zîrde irâd olunur.

Sûret-i Teekkür-nâme

Muhyî-i din ü devlet ve mü’eyyid-i deâ’im-i evket u saltanat
zât-i merakim-ayât- hazret-i hilâfet-penâhînin zamân- mefâhir-niân-
zllu l-lâhîleri her cihetle magbût- âsâr- sevâbk ve derecât- mütefâvitede
bulunan bi l-cümle erbab- merâtib-i saltanat- seniyye ve ashâb- revâtb-i

Tezâkir-i Cevdet 9
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Devlet-i aliyye leri hakknda ihsan u atfetçe eslâfna derece derece fâ’ik,
olup ale l-husûs bu dâiyan- kemîneleri haklarnda öteden beri müahed-i
basra-i mahmedet ü mubahat ve niane-i teveccühât- meâli-âyat olan
inayat- aliyye ve terifat- seniyye-i mülûkâneleri her birimizin ve hey’-

et-i mecmu amzn hadd-i liyakat ve deerimizden sad mertebe efzûn ve

hadd-i aded-i ihsâdan brun olarak binde birinin teekkürünü edâ edecek

elfâz- teekkür ve mahmedet bulmak muhal ve bu babda lisân- sadâkat-
niân- ubeydânemiz lal olduu hâlde her birimiz makam- acz ü ibtihâlde
kaa im ve asl- vazîfe-i zimmet vefarîza-i mahsusa-i sdk u ubûdiyyet-i
âcizânemiz olan ed iye-i hayriyye-i hazret-i pâdiâhîye müdâvim iken
bu kene hakk- na-müstehakk- ubeydânemizde lem’a-pâ-i zuhur olan
envar- teveccühat- celîle-i cenâb- cihandârîleri âsâr- celîlesinden ola-
rak mecelle-i mübâhat ve mefharet-i kemterânemize bir lâhika ve îfây-i
vasf u teekküründen âciz olduumuz bunca avâtf ve eltâf- mahsûsa-i
mülûkâneye ilâve-ifaika olmak üzere tebdîlen ikinci rütbeden birer kt’

a

niân- hümâyun ihsan buyurulmas bu dâ' ilerini bir kat daha edây-i fa-
rîza-i teekküre mecbûr eyleyip bu babda ise abd-i dâhilerince arz u ifâde-i
acz ü kusurdan baka diyecek ve yine vazîfe-i asliyye dâiresinde olarak
cenâb- Hak ömr ü devlet ü ikbâl ve ân ü evket ü iclâl-i hazret-i pâdiâ-
hyi rûz-efzun ve saye-i hümâ-vâye-i hümâyunlarn furuk- âlemyânda
idâme ve ibkaa ile bi l-cümle bendegân ü dâ’iyân- Devlet-i aliyye’lerin

bu veçhile dil-âd ve memnûn buyurmak duây-i vâcibü’l-edâsn tekrardan
gayri bir edecek olmayp ancak iz’ân-i ibtihâl ve noksan dahi bir nev

’

ükür-güzarlk olduundan bu yolda ya’ni hakk-
. teekkür ve tahmîdi

kalb-i ihlas-celb-i acizanelerimizin hissettii ve izem-i eltâf- aliyyenin
îcab eyledii mertebe-i ifâde ve ifâda olan acz ükusûr- dâ’ îyânelerimizi
derk ü tirâf ile ed iye-i mefrûze-i cenâb- cihandârîye muvâzabet üzere
olduumuzun huzur- lami’ü-n-nûr- melikdâriye arz u ifâdesi niyâz-
mahsus- nâçizanemiz idüi ve cenâb- me’âlî-elkab- meîhat-penâhîleri
her halde bu da ilerine merci’ ve müstened olman bahs-i ükrânîde
kef-i zemâir-i sdk - meâsir-i âcizânelerimiz hakknda dahi delâlet-i

hayriyye ve semahat-i mahsûsa-i veliyü’n-ni’amileri bi-diri buyrulmak
ehass- amal-i sdk-meal-i da’iyânelerimiz olduu muhât-i ilim.

Fi 26 safer 1298 ve 15 kânûn- sâni 1296 yazlmtr 1
.

1 bu tarih, 16. tezkire’nin tahrîr tarihidir.
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TEZKRE N. 17

Bakyye-i vekaayi’-i sene 1277

Pâdiah-i zeman Abdülmecid Han hazretleri bir vakitten

beri nâ-mizâc olduu hâlde tabîb-i hâss olan Karateodori

Kostantin’den baka etbbâya mürâca’at etmez ve ann dahi

nesâyihine kulak asmaz, ilâç yemez, perhiz etmez idi. Ma’a-hâzâ
hastaln belli etmemek isteyip gayet muztarib olduu hâlde

cuma selâmlklarna devam eylerdi. Çünki taht- saltanat cülû-

sunda be alt sene kadar salâh- hâl üzere olup ba’dehû kura-

nâs an irete ve elenceye altrdlar ise de be alt sene kadar

hâli mektum ve mesâlih-i devleti mültezem tutard. Hattâ devlet

sâyesinde ho geçindiine kanâat etmeyip de sefâhat ve isrâf

yoluna giden ve lüzûmundan ziyâde tezyinât- beytiyyeye düen
vükelâ ve me’mûrîni nâzikâne tevbih eylerdi. Sonralar zevk u
safâya dald. Sanki kendi eliyle mezarn kazard ve artk i
düünmee vakti olmayp bu cihetle umûr- mühimme-i devlete

evvelki gibi ehemmiyet verilmez oldu ve sevdii kadnlardan
usanp anlar müstevfa maalar ile çra ederek saraydan ihrâc

eyler ve yerlerine dier cevâri tedarik ederdi. Nihâyet Seriirâz

namnda bir kadna meftûn ve mecbûr olup dier kadnlarn
çendan yanlarna varmaz oldu ve ana kimesne bir ey diyemeyip

istedii yerlerde gezer tozard. Dierleri dahi an kskanr ve

ana nisbet seyir yerlerinde ve Beyolu’nda fnuhill-i rz u nâmus
olacak veçhile dolarlar idi. Kerîmeleri Sultanlar dahi bu yolda

anlara taklîd ederlerdi. Anlarn bu misillû hâl ü hareket-i nâ-

becâlar nâmus- saltanat ihlâl eder olduundan Hünkâr
müte’essir olsa dahi bunlarn önünü alamazd. Çünki vâlideleri

Bezm-i Âlem Sultan hazretleri dahi eerçi bu yolda lisâna gelmi
idi. Lâkin sarayllarn zabt ü rabtma muktedirdi. Ann ve-

fâtmdan sonra bu karlar artk zabt olunamaz oldu ve etmedik-

leri rezâlet kalmad ve birde vükelâ ve me’mûrîn bir vakit-

ten beri hâne ve sâhil-hâne inââtmda ve ba u baçe
tanzimâtmda ve alafranga sofralar tertîbâtmda hayli isrâf ve

sefâhat yoluna girmiler ise de haremlerince o kadar isrâf ve

sefâhet esbâb yok idi. Sonralar Msr hanmlar stanbul’a

dökülüp geldiklerinde sefâhat ve isrâf kaplarn açtlar. Anlara
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bakarak vükelâ ve me’mûrînin haremleri ale’l-husûs Fuad ve
Âli Paa dâireleri dahi isrâfâta dütüler. ehir hanmlarnn
bu etvâr- sefîhâneleri sarây- hümâyûna sirâyet etti. Sarayl
kadnlarn sefâhatleri ise cümlesini bastrd ve ibtidâ Hazîne-i
hassa’y ve ba’dehû Mâliye hazînesini hâl-i iflâsa götürdü.
Zât- âhâne bu fenâlklarn önünü alamayp her nasl olursa
olsun vükelâ para bulsun da idâre ettirilsin vâdîsinde bulunurdu.
Vükelâs dahi ibtidâlar sarây- hümâyûnun sefâhat yollarn
teshîl belki tervîc ederek müdâhenekârlk vâdisinde yek-diere
müsâbakat ederlerdi. Lâkin sonra hazînelerde para kalmad.
Hey’et-i devlet bir acz içine dütü. Zât- âhâne pek skld.
Hasta oldu ve hâricen meslubü’l-emniye olduu gibi kadnlar
yek-dierini istirkab ederek âyed ki kendisine sû’-i kasd ederler
deyu vehm ü vesveseye dûçâr ve sarây- hümâyunca dahi em-
niyeti münselib olarak bir acb merâkî adem hey’etine girdi.
Gerek vicdânen ve gerek bedenen kendisine za’fü hüzâl geldi.
Hattâ bir gün kamasnn sap dümü olduundan sarây- hümâ-
yuna hizmet eden Düz-olu Deli Boos’u çarp “Bunu çabuk
aptr. Zira benim beinci kadna emniyetim yoktur. O bir kâfire eydir.
Ann için bu kamay tayorum

”

dedikte Deli Boos dahi “Efendim
'

0 dadan gelmi Efendimizin akçe ile aldnz bir câriyedir. Niçin size
hâ’in olsun. Hem kimin ne haddine size sû’-i kasd eylesin. Sizpâdiâhsnz.
Hiç böyle ey hatra gelir mi” demekle Hünkâr “Sen kadnn taraf-

dânsn gibi sözler söylemi. Deli yine eymân- galize ile iknâ’-
ma sa y ederek kamay alp ve hemen ol gün tutkal ile tutturup
takdîm eylemitir. Hünkâr ise Deli Boos ile ber-vech-i merûh
mühâvere ettikten sonra vehm ü übheye zâhib olarak beinci
kadnn yanma varp “Sen ne kâfiresin. Deli Boos bile bugün geldi.

Bir kama var idi. An alp sivriltti. Beinci kadna emniyet olunmaz

•

îhtiyât et deyu bana nasihat etti” demi. Binâen-aleyh Kadm-efendi
Deli Boos hakknda kin balayp hattâ Maslak seyrine gidip
orada Deli Boos’a lede’t-tesadüf “Düz-olu kamay iyi sivrilttin

mi. Bunu iyi büle. Bu senin yanma kalmaz” diyicek Deli arp
sonra keyfiyeti tahkik ettikte deli divâne olmu idüi ahvâl-i
enderun’a vâkf olanlardan mesmû’dur.

Hâkaan- müârün-ileyh gayet zeki ve fatîn bir zât- ferhun-
de-sfât olduu hâlde kalben ve kaaliben kendisine ârz olan fütûr
ve zâ’ftan nâî bu hâle gelmi ve kuvve-i def’iyyesi münselib
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olmu idi. Yoksa gerek vükelâdan gerek enderun halkndan kimi

istese terbiye edemezdi. Ana kim kar gelir ve kim ne diyebilirdi.

Devlet’in ne hâle geldiini ve kendisinin dahi biteceini görüp
bilirken kendisini dürüp toplayamamas ve memkûr u mübtelâ
olduu etvâr- sefâhat-kârîden geri alamamas ne garib temââdr.
ite ibtilâ her neye olursa olsun insan böyle nâ-ma’kul bir mec-
bûriyet altnda tutarak akl ü idrâkine perde-i gaflet ola-geldii

Hâkaan- müârün-ileyhin hâliyle ra’na ma’lûm ve iyân olur.

Kâr- evvelde kii bu makule ibtilâlardan ictinâb etmelidir. Yoksa
mecbûriyet derecesine varrsa hâl mükil olur. Bu hâlât- hâtr-
hirâ arasnda Zât- âhâne’ye en ziyâde bâdî-i hade ve endie
olan ey biraderi Abdülaziz Efendi’nin kendisine câ-niin olaca
mutâla’as idi. Çünki taht- saltanata cülûsunda Abdülaziz
Efendi küçük olduundan ana ehemmiyet vermiyordu. Büyüyüp
sivrildikçe nazara çarpar ve göze batar oldu. Bir aralk taht-
saltanatn büyükten büyüe tevârüsü usûlünün ilgasyle evlâd-

dan evlâda intikal etmek usûlünün kanun ittihâz tasavvur
edildi. Lâkin bu husus Ingiliz elçisi Canning’e açldkta Ganning
“Bu surette hakk iskat olunan ehzadeleri mahbus gibi tutamazsnz.
Anlar da artk serbest gezerler. Bu hâlde içlerinden müdde’î-i saltanat

zuhur edebilir. Hâlbuki bu devletin bir büyük kuvveti dahi kendisine

mu’ânz bir madde’ î-i saltanat olmamas husûsudur” demekle bu
tasavvurdan vaz geçildi. Ba’dehû Abdülaziz Efendi’nin Trablus
garb vâliliine ta’yin ve îzâm tasavvur olunup buna vükelâdan
ba’zlar muvâfakat eyledi ise de ba’zlar muvâfakat etmedi.
Fakat bu tasavvurât ve mutâla’ât gayet mektum tutulup bu
misillû esrâra efrâd- nâs öyle dursun ekser-i vükelâ bile mahrem
edilmezdi. Biraderi daha ziyâde büyüyüp serpildikçe andan ürk-
mee balad. Hattâ kendisine mukaddemâ bir kuyumcu bir çift

altun kakma tabanca yapm idi. Abdülaziz Efendi’nin dahi bir

çift tabancas bu veçhile iletmek üzere ol kuyumcuya gönderdikte
kuyumcu “Bu ileme gümüün pek hâlis ve âlâsndan olur. Düz-olu
Boos istediim gümüü bana verirse yaparm” demi olduundan
Efendi hazretleri Boos’a haber göndermi o dahi istenilen gü-
müü vermi. Bu keyfiyet derhâl Reid Paa’ya yetitirilmi ol-

mala o dahi Hünkâr gördüünde “Deli Boos Aziz Efendi’ye

bir çift tabancayaptrvermi”âeyu söylemi. Hünkâr hemen Boos’u
celb ile “Ben seni imdiye kadar kendime sâdk ve hayr-hâh bilirdim.
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Sen ise Aziz Efendi’ye bir çift tabanca yaptrvermisin. Ol tabancalar

o beni öldürmek için yaptryor biliyor musun” diyicek Deli arm
hemen and içerek vuku’u hâli beyân u îzâh ederek güç hâl ile

kandrm olduu mahremâne haber alnmtr ve Mehmed Ali

Paa’nm sadâreti esnâsmda biraderinden skldn ana açp
‘'Paça ben bundan sklr oldum” demekle Mehmed Ali Paa ana
cevâben “Efendim Ba-mabeynci çabuk ve çevik bir bendenizdir. Benim
de bir mu’temed âdemim vardr. Anlara tebdîl-i câme ettiriniz. Efendi

gece çiftliinden gelirken kurun ile vururlar” demi ve Zât-i âhâne
“Olurmu ya” dedikte dahi “Evet ne var” deyu teci’ etmi. Zât-
âhâne ise bundan ürküp “Bakaym düüneyim” deyu buyurmu.
Hâlbuki Zât- âhâne tab’an adam öldürmei sevmezdi. Binâ-
en-aleyh birâderi hakknda böyle bir sû’-i kasdm icrâsm câ’iz

görememitir. Fakat bu tarik ile Mehmed Ali Paa’nm ne ayarda
adam olduunu zâhire çkarmtr. Mehmed Ali Paa’y tecrübe
için ana böyle bir bahis açm olmas dahi ihtimâlden ba’îd deil-
dir. Sonradan bu srr her naslsa Abdülaziz Efendi’nin örenmi
olduunu taht- saltanata cülûsundan sonraca Kâmil Paa bi’t-

tahkik mahremâne olarak fakire söylemitir.

Ba’dehû ber-minvâl-i meruh sarayllarn isrâfât fevkal-

âdelerinden nâî rû-nümâ olan muzâyaka-i mâliyye üzerine

âmme me’yûs olarak Abdülaziz Efendi’nin cülûsunu arzu eder
oldular. Sefâhate me’lûf olan ba’z- kurena ve mukarrebîn ise

burasn mutâla’a ile bî-huzûr olarak Abdülaziz Efendi’nin

yerine Murad Efendi’nin cülûsunu arzu ve temenni ederler idi.

Hattâ bu esnâda Ba-mabeynci Ahmed Bey Hâriciye terifatçs
Kâmil Bey ile birlikte saray baçesinde gezerken ngiliz Ali

Bey dahi hâzr olduu hâlde bu maddeyi açtkta Kâmil Bey
kendisine nasihat siyâkmda “Sen böyle lâkrd söyleme. Bu söz erî’-

ate dokunur bir maddedir. Büyük ihtilâli dâvet eder. Bu paraszla dahi

benzemez. Ne sen bana bunu söylemi ol, ne de ben dinlemi olaym”

deyu lâkrdy kestirmitir. te bu srada “Murad Efendi’nin

iclas isteniliyormu. Hattâ vâlidesi ba’z- sefâretlere mürâccdat ediyormu”
deyu iidildi. Ba’z- zevât tarafndan dahi Serasker Rza Paa
hakknda Abdülaziz Efendi’nin teveccühü olmadndan “O dahi

bu babda kendisinin müstenedi olan Fransa sefâretine mürâcadata vâsta

olmak ihtimâli vardr” denildi. Bu husûsise srf mehâmm- umûr-
dâhiliyyeden olarak süferânn müdâhale edebilecei ilerden de-
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ildi. Kald ki bu havâdis Avrupa’ya mün’akis olcak ngiliz ve
Fransz devletleri tarafndan âyed ki Murad Efendi’nin iclâsma
kalklacak olursa de’b-i dîrîn-i devlete muhâlif olduu için

hemen protesto olunmak üzere Dersaâdet’teki elçilerine ta’lî-

mat gönderilmi olduu sonradan tahkik olunmutur ve eerçi
bu esnâda “Rza Paa biraderi Rfat Bey’ in Üsküdar’da vâki’kökünde
ve dier mahâllerde bir kaç def’a mahremâne encümenler akd olunup bu

madde müzakere olunmu ve hattâ bir def’a Fransz sefareti ba-tercüman
Outrey dahi müzâkerede bulunmu” deyu âyi’ oldu. Lâkin Rza Paa
Murad Efendi’nin cülûsunu arzu etse bile baa-çkamyacan
ra’nâ bildiinden buna teebbüs etmi olmas müsteb’ad görüldü.
Elhâsl Rza Paa ile süfehây-i mukarrebînden ba’zlar böyle bir

hayâl-i hâma teebbüs etseler bile icrâsma muktedir olamyacak-
lar erbâb indinde ma’lûm idi. Fakat her ne hâl ise Murad Efen-

di’nin iclâs havâdisi beyne’n-nâs âyi’ oldu ve kadnlar içine

yayld. Bu tarîk ile Abdülaziz Efendi’nin dâiresine dahi îsâl

edildi. Mehmed Ali Paa ise vaktiyle iini salama bindirmek ve
kendisine ehemmiyet verdirmek üzere bir kaç def’a Abdülaziz
Efendi’ye “Rza Paa gibi ba’zlar Murad Efendi’yi iclâs etmek

dâ’iyesinde bulmuyorlar. Lâkin ben bu uurda bam koymuumdur”
deyu gizlice haberler göndermitir. Ba’z- zevâtm mutâla’asma
göre beyne’n-nâs âyi’ olan mezkûr havâdis Mehmed Ali Paa
tarafndan tasni’ ve iâ’a edilmi olmas dahi muhtemeldir.
Bunun üzerine Abdülaziz Efendi übheye düerek Rza Paa’ya
hafiyyen haber gönderip “öyle bir niyetleri varm sahih mi” deyu
sordurmu. Rza Paa ana cevâben “Birâderleri nasl efendi-zâdem

ise anlar dahi öyledir. Ana nasl hulûs ve sadakatim varsa kendilerine

hulûs ve sadâkatim dahi ol mertebededir. Bu hâtra gelir ey deildir.

Fakat mâdâmki ilka’ât ile zihinleri dolmu. Benim sözümü doru deyu

dinlemesinler. Lâkin recâ ederim ki ol ilka’âta dahi sahih nazariyle bakma-

yp ikisi ortas bir îtikâdda bulunarak bu maddeyi tahkik buyursunlar”

deyu haber göndermi. Sonra Efendi hazretleri dahi bunu tahkik

ile bî-esâs olduunu anlam ise de henüz kendisine itmi’nan

gelmemi idi. Hattâ keyfiyeti bi’l-vâsta ehzâdegân mu’allimi

olan Kemâl Efendi’den istiknâh ettirdikte Kemâl Efendi dahi
“Bu havâdis mahzâ erâcif ü ekâzîb kab Hindendir. Efendi hazretleri

böyle sözlere kulak asmasn. Taht- saltanat bi-hakkin kendisine tevârüs

eder. Ana kimse mâni ’ olamaz. îna’allâh karîben câlis-i taht olurlar.
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Müsterihü l-bâl olsunlar. Fakat vükelâya emniyetsizlik göstermesinler.
Cümlesini me’mûriyetlerinde ibka buyurup ba’dehû icâbna göre istedik-
lerini istihdâm ve istemediklerini tebdil ederler” deyu nasihat siyâkn-
da cevab vermi olduu kendi lisanndan mesmû’dur. Bu veçhile
Kemâl Efendi te’minat vermise de mes’ele pek nâzik ve vakit
pek tenk ü tetik olup insan ise bu misillû ahvâlde kendisini vehm-
ü vesveseden kurtarmak mükil olduundan Efendi hazret-
lerine yine itmi’nân- tâm gelmemitir. Ma’amâfih bu misillû
nasâyh ile Efendi hazretleri müteselli olmakta ise de Mehmed
Ali Paa mn lâ-yenkati’ ilka’ât dahi te’sirsiz kalmyordu. Vali-
desini iknâ’ ise hiç kaabil olmuyordu. te u mukaddemât-
merûha ma lûm olduktan sonra imdi vuku’âtm beyânna ürû’
edelim.

îd- adha ^gelip Abdülmecid Han hazretleri ise pek za’îf
olduundan Âya alaya nasl binecek ve muâyede resmi ne veçhile
icra olunacak deyu düünmekte idi. Fi’l-vâki’ rûh-i cism-i âlem
iken gûya bir cism-i bî-cân gibi enderundan çkp alaya bindi.
Lâkin at üstünde pek güç hâl ile duruyordu. Muâyede yerinde
dahi vücûd-i hümâyunlarnda kuvve-i hayâtiyye kalmam

.
olduu görüldü. Herkes müte’essir ve elemnâk oldu. Alayda
pek çok kiilerin aladklar görüldü. Bunlardan biri dahi Sad-
râzam idi. Za’f- pâdiâh ma’lûm olduundan muâyede erbâb
biraz tahfifklnm yâni sâniye mütemâyizinden aas mu’â-
yede resminden afv-olunmu idi. Mevcûd olanlar dahi sür’atle
davrand bu cihetle muâyede pek az vakitte hitam buldu.

Ba de 1-muayede Hünkar Topkapu saraynda bir müddet
baygn yattktan sonra kalkp Dolma-baçe sâhil-sarây- hümâ-
yunlarna gitmi idi. Ol gün sa’at on sularnda biraderi Abdül-
aziz Efendi yi celb ile ikisi birlikte bir odada bir sa’at kadar
oturmular. Macerây- mükâlemenin tefâsîli ma’lûmumuz de-
ildir. Fakat u kadarck tahkik olunabildi ki Hünkâr birâderine
Birader benden artk hayr yok. Ben muâyedeye dahi ancak vükelâ ve

âirleriyle veda ’ için gittim. te her ey sana kalacak. na'allâhu takâlâ
muvaffak olursun. Evladlanm sana emânet ettim, zjarûret çektirme”
deyu buyurmas üzerine birâderi alamaa balam ve kendi
dahi beraber alam. Ba’dehû ba’z- vesâyây- lâzme ifâ bu-
yurmu ise de ne dediini örenemedik. u kadar ki

“Bu srada
vükelam bana ihanet etti. Bana seninle kardeliimi bildirmediler” de-
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mi olduu mervîdir. Nihâyet Abdülaziz Efendi hazretlerine

fenalk gelerek ar dalgn olduu hâlde çkp kendi dâiresine
giderken az kalm ki düe-yazm. Bu hâl-i keder-itimâl ile

dâiresine vürûdunda dahi vâlidesi olunu mükedder görüp telâ
ile baylm ve Efendi hazretleri kederinden nâ-mizâc olarak
ferdâs kan aldrmtr. Beri tarafta Abdülmecid Han hazret-
leri kadnlardan ba zlarma dahi vedâ’ edip “Sizin evlâdnz
var. Size bir ey olmaz ve buradan çkarlamazsnz” deyu tesliyet
vermi ve Murad Efendi’yi istemi ise de keyifsiz olduundan
gelip görümemi. Abdülhamid Efendi’yi görüp vedâ’ sûretinde
mu âyede etmi. Ba’dehû Read Efendi geldii srada Zât-
âhâne’ye baygnlk gelmi imi.

Bayramlarda Hünkâr harem-i hümâyuna girip de resm-i
mu’âyede icrâ olunaca vakit Hazinedar usta torba ile altun
saçp kzlar kapmak âdet olduundan bu def’a dahi ol âde-
tin icrâs için yine meydana torba ile altun getirilmi ise de
cümlesi mükedder ve me’yus sûretinde idiler. Hünkâr ol vakit
Abdülaziz Efendi’nin vâlidesini celb ile oluna vasiyet ettii gibi
ana dahi nasihat ederek altun serpmek resminin icrâsm ana
havale etmi ise de o dahi fena hâlde telâ ve bükâ ederek bu
resmi icra edemediinden cariyelerden birine altun saçtrlm.
Lâkin ne alan var ne kapan var. Kadnlar gibi hep câriyeleri
dahi ye’s ü hayret istilâ etmekle mütehayyirâne bakp durmu-
lar. Elhâsl bu sene sarây- hümâyunca merâsim-i îd yerine bir
büyük mâtem edilmitir.

Zilhiccenin on dördüncü cuma günü Zât- âhâne selamla
çkamad. Fakat on altnc pazar gününe kadar her sabah giyinir
ve akam soyunurmu. Ol gün za’f ziyâde olduundan giyin-
meyip elbise-i ebâne ile yatm kalm. Yâni ol gün sahîhen
hasta hey’etine girmei ihtiyâr edebilmitir ve ol gün Sadrâzam
ile Serasker ve Kapudan Paalar Kâbeyn-i hümâyun’da bulunup
etbbâ dahi içtimâ’ ile konsulto ettiler. Bu güne kadar -hastalk
tehis olunamam idi. Çünki Zât- âhâne’nin kendi tabibi
olan Karateodori Kostantin’den baka bir tabib muâyene et-

meyip o dahi imdiye kadar vuku’bulan muâyenelerde sadrda
ve âlâtta bir ey olmadn beyân eyler, etbbâya dahi böyle
söyler idi. Bu gün dahi öyle diyor- imi. Dier etbbâ bu gün
içeri girip Zat- ahane’yi mu’âyene etmiler ise de gerei gibi
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tefti ve taharri-i vücûd edemediklerinden anlar dahi bir ey
anlyamamlar ise de sadr silim ve âlât salam olduu takdirde
bu derece za’f neden gelebileceine bir ma’nâ veremedikleri
cihetle konsultoda perîânî-i müzâkere cereyân etmekte iken
etbbâdan birisi orada bulunan sabk Girid vâlisi Hekim îsmâil
Paann yanma varp: “

Böyle konsulto olmaz. Lâykiyle kef il

muayene olunmaldr. Bu kadar milyon halkn pâdiâh olan zâtn illeti

tehis olunmamak ayptr” deyu arz- ikâyet eylemi. O dahi
Serasker Rza Paa’ya söylemi olmas üzerine Rza Paa içeri
girip Zât- âhâne yi kandrm ve ald müsâade üzerine
etbbâ tarafndan Zografos nam tabib nezd-i hümâyûna varp
usûlü üzere muâyene ettikte ne görsün ki akcier teverrüm
ile tüberkül peydâ etmi ve üst taraf bütün bütün bitmi.
Bu hâli göricek gelip beriki odada oturan etbbâya haber ver-
mi ve lede 1-müzâkere i iten geçmi olduu ta’ayyün etmitir.
Hünkâr’m hastal bu veçhile tehis olundu. Amma Kostantin
bu kadar eyi anlyamaz bir baya tabib deildi. Bunu anl-
yamamas kaydszlmdan m nâî idi, yoksa daha geçen sene
anlad da ara sra “

El-hamdiTl-illâh Efendimiz bu gün dünden
iyidir diyerek. almakta olduu atâyây- kesîre ve hedâyây-
vefîreyi kendisine hasr ile bakasn hissedâr etmeyip nihâyet
sebebi nâ-ma’lûm olarak ve gûyâ her kese söyledii gibi mücer-
red hmyesizlikle ve ilâç yememek hasebiyle vefât eylemi
sûretmi göstererek ie netice vermek hülyâsma m mebniydi
ite buras tehis u terih olunamad.

Ol gün Hünkar biraz rahatlap akam yemek dahi yemi ise
de müteâkiben ishâl gelip hâlbuki bir iki gün evvel kendisi Ba-
mabeynci Ahmed Bey’e “Böyle ziyâde zaf arasnda ishâl gelirse önü
alnmaz” deyu söylemi idüinden Ahmed Bey’i çarp “Benim
sana dediim oldu. te ishal geldi. Bunun artk çâresi bulunmaz” demi.
Fi 1-vâki gece sa at yedide kay gelmee balamala hastalk
arlap artk okumak ve salât ü selâm getirmek ve cenâb-
Hakk a inâbe ve teveccüh ile du’â eylemek gibi âhirete müte’allik
tedâbîr ile megul olmu ve be sa’at kadar bu hâl-i iztirâb-
itimâl üzere kalmtr.

Ferdâs sal günü sa’at on ikide kendinden geçip sa’at üçe
kadar hâl- ihtizarda bulunmutur. Erkenden Sadrâzam’a ve
Serasker ve Kapudan Paalara haber gönderilmi idiünden gelip
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Zât- âhâne’yi hâl-i ihtizarda bulmular. Sa’at üçte ruh-i pür-
fütûhu a’lây-i illiyyîne revân oldu; aljta ÂÜI

.

Ol gün Serasker Rza Paa erkenden sarây- hümâyûna gelip

Sadrâzam geldikte bir takrible avudularak içeriye alnmamasn
lâzm gelenlere tenbih eylemi ise de bir iki gün evvel Sadrâzam
tarafndan Serasker ve Kapudan Paalar dahi hâzr olduu hâlde
sarây- hümâyun etrafnn kumandas Nâmk Paa’ya havâle
ile “Sen bak” denilmi idüinden Rza Paa’mn bu tenbîhi nâfiz
olmayp Sadrazam Mabeyn-i hümâyûn’a geldii gibi içeriye

girivermi idi. Kapudan Paa ise kimesnenin sözünü dinlemezdi.
Binâen-aleyh Hünkâr ber-vech-i bâlâ hâl-i ihtizarda iken üçü
dahi içerde birlemi idiler. Rza Paa’nn Sadrâzam’ ol veçhile
darda brakmak istemesi Murad Efendi’yi tahta iclâs için bir

frsat aramak garezine hami olundu ise de Rza Paa bunun
kaabil-i icrâ olmadn bilmiyecek kadar bî-u’ûr deil idi. Fa-
kat Hünkâr’m vefât akabinde herkesten evvel Abdülaziz
Efendi dâiresine varp da “

Buyrun efendim

”

diyerek hakknda
mervî olan Murad Efendi tarafdarl lekesini imhâ ve belki
Mâbeyn-i hümâyun müirliini seraskerlie ilhak ettirmek gibi
arz- hulûs vâdîsinde bir mutâla’aya mebnî olmak gerek idi.

Her ne hâl ise Hünkâr’n vefât akabinde Sadrâzam ve
Serasker ve Kapudan Paalar cenâze odasnn kapsnda Hasib
Paa’y brakp üçü birlikte olduklar hâlde Abdülaziz Efendi
hazretlerinin dâiresine gittiklerinde kap mesdûd olmala kapy
çalmlar. Mehmed Ali Paa ise kemâl-i telâla “Kapy krnz”
diyerek bir gösteri etmi ve sanki “Aman frsatfevt olmasn” yollu
bir tavr u hareket göstermi ve Efendi hazretlerinin cülûsundan
sonra ana “Sadrâzam ile Serasker

, Murad Efendi tarafna gidecekler

idi. Ben çevirdim

”

dedii sonradan tahkik . olunmutur. Hâlbuki
kap açldkta Efendi hazretleri merdiven banda ve sako srtn-
da hâzr bulunmala Sadrâzam “Efendim banz sa olsun. Birade-

riniz vefat etti. Taht- saltanat terifinize muntazrdr byrun” deyicek
“ Vah birâder vefât etti mi. J\fe vakit vefât etti” deyu alamaa ba-
layp nutka mecâli kalmam. Hemen Sadrâzam su getirtip

içirmekle biraz açlm ve mübtedîlii hasebiyle ne yaplmak
lâzm geleceini suâle balam. Bunun üzerine anlar dahi an
alp dâire-i hümâyûna getirir iken galibâ vâlidesi, Murad Efen-
dinin tahta iclâs havâdisinden dolay hâsl olan übheyi henüz
izâle edememi olmak gerektir ki “Aman olumu almaynz bana
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braknz gibi sözler söylemi ve hayli izhâr- telâ eylemitir.
Anlar ise hemen Efendi hazretlerini alp ve dâire-i hümâyuna
gelip biraz tevakkuf etmiler ve kayklar hazr olcak annla
birlikte sandal- hümâyûna suvâr olarak Topkapu sarayna
gitmiler ve erkân- devletin vürûduna intizâr ile Efendi hazret-
lerini bir odada oturtmular. Vâlide hazretleri dayanamayp
geriden Topkapu sarayna gelerek ve ol odaya girip nûr- didesini
kendi gözüyle görerek tahsîl-i itmi’nân eylemitir.

Ol gün bizler dahi ber-mu’tad sa’at dört buçukta Emirgûn-
dan kalkan vükela vapuruna râkiben stanbul’a inerken Sarây-
hümâyun önünde karakol sandallarnn görülmesi mûcib-i te-

fekkür olup Âli Paa’nn reng-i rûyu att. Daha aa inildikte
uzaktan Topkapu saray sâhilinde saltanat kayklarnn seçilmesi
ve biraz daha gidildikte asker dizilmi olduunun görülmesi bize
hakîkat-i hâli anlatt. Bunun üzerine cümleyi hayret istilâ etti.

Yal-köküne yanaldkta terifatçlar tarafndan Kubbe-altma
gidilecei haber verildi. Hemen Kubbe-altma varld. Muâye-
delerde olduu gibi Babü’s-sa’âde pigâhmda taht- hümâyun
kuruldu. Sa’at alty be alt dakika geçerek Abdülaziz Efendi,
hazretleri câlis-i taht- âl-baht- osmânî oldu. Paalardan ba’z-
larmda üniforma bulunup âirleri ber-mu’tad elbise-i âdiye ile

b at etti. Resm-i b at bitti. Pâdiah- cedid Dolmabaçe saray-
na gitti. Ekser-i vükelâ ve ulemâ ve ricâl-i devlet Hâkaan- mer-
humun cenaze namazn klmak ve cenaze alaynda bulunmak
üzere kimi Kubbe-altmda ve kimi hâricindeki avluda sandalyeler
ile öbek- öbek oturup musâhabet ederken bâlâda mezkûr olan
erâcîf sahih olmak üzere rivâyet olundu. öyle ki “ Vükelâ beyninde
ihtilafvuku a gelmi. Kimi Abdülaziz Efendi’yi ve kimi Murad Efendi’yi
iclâs etmek isteyip nihayet Abdülaziz Efendi taraf galib gelmi” deyu
söylendi. Ba z- ihvân- tarîk ile ber-vech-i bâlâ saray baçesinde
otururken birisi gelip bu erâcîfi rivâyet etmekle fakir dahi “Bu
olur ey deildir. Bu rivâyet mücerred erâcîf ü ekâzîb kabîlindendir

”

deyu an iskât kaydnda iken bu srada ele geçen terifat pus-
lalar beni mahcub ve sükuta mecbur etti. öyle ki “Abdülmecid
Han hazretleri vâsl- rahmet-i rahman olarak ‘Abdülaziz’ Han efendi-

miz hazretleri taht- alî-baht- osmânî’ye cülûs etmekle Kubbe-altmda
bî at resminin icras ve Hakaan- mafurun na’nn îdâd olunan türbeye

nakl ü irsali zmmmda imdi Kubbe-altnda mevcud bulunmak” deyu
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muharrer olup bu puslalar yazlrken Abdülaziz’in ismi mahalli

açk braklp sonradan doldurulmu ve üzerine rh serpilmi
olmasiyle sanki puslalar yazlrken tahta kimin cülûs edecei
henüz ma’lûm deilmi ma’nâs anlalmala bu erâcîfi te’yîd

etmitir. Devlette bir terîfât kalemi olup büyük küçük bir hayli

me’mûrlar olduu hâlde bu kadarck eyi iz’ân etmemeleri
terifatçlar hakknda bâis-i ta’n ü teni’ olmala kendilerine

bundan dolay tevbîh ettik. Lâkin ba’dehû istiksây-i madde
oldukta “Bu misillû puslalar öteden beri terifat kaleminde yazlmak
kaa’ide iken bu kene Müsteâr- sadr- âli Afif Bey bu puslalan dâhiliye

kaleminde yazdrm ve yanllk andan ne’et eylemi” deyu Terîfâtî

Efendi tebri’e-i zimmet eyledi. Hâlbuki usûl-i kadîmeden olduu
veçhile bu puslalardan birisi pâdiah- nev-câh hazretlerine arz

u takdim olunmala ismi mahallinin açk braklp da sonra-

dan doldurulmu olduu görülmü olmaktan nâî Afif Bey hak-
knda ibirâr- hümâyun peydâ olduu mervîdir.

Ba’dehû Hâkaan- merhûmun cenâzesi saray havlusuna
çkarld. Seng-i musallâ üzerine konuldu. Huzzârm derunu
hüzn ü elem ile doldu. Er kii niyyetine sözü her cenâzede örf ü
âdet olup cümlenin me’lûf olduu ibâre ise de yirmi iki sene

taht- saltanat ve hilâfette bulunmu bir zât- azîmü’-ân hakkn-
da dahi âir efrâd- nâsdan hiç fark olmakszn mâm Efendi

er kii niyyetine diyicek huzzâra ta’rifolunmaz mertebe te’sir eyledi.

Ba’de’s-salât iâr- islâmiyan olan tezkiye usûlünün icrâasma
ibtidâr ile imâm Efendi “Ey cemâat bu zât nasl bilirsiniz

”

dedikte herkes can u gönülden “Pek âlâ biliriz. Allaha ta’alâ garîk-i

rahmet eyliye. Kabrini münevver eyliye” deyu bükâ ederek du’a
ederken çkan seslerden ve iitilen sözlerden halkn Hâkaan-
mafûra ne mertebe teveccüh ve mahabbeti olduu anlalyor
idi. Ba’de’t-tezkiye mam Efendi istihlâl-i hukuk zmnnda
“Ey cemâat bu zâtin sizden bir ricâs var. Hukuku helâl ettiniz mi

”

diyicek huzzâr bir mertebe daha müte’essir olarak
“
Halâl olsun.

Allah duran cennet eylesin.” deyu hazin hazin sesler ile hukuku
helâl ettiler.

Bir gün evvel halk ann nîm-nigâhm sermâye-i iftihâr bilir

iken bugün anlarn tezkiyesine ve anlardan helâllik dilemee
muhtâc olmas huzzâra pek büyük ibret alacak ve medâr- intibâh

olacak hâlâttan idi. Bundan sonra Hâkaan- magfûr’un cenâ-
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zesi alay ile selâtîn-i islâmiyye içinde birinci halife-i slâm olan
Yavuz Sultan Selim Han hazretlerinin türbesi yannda îdâd
edilmi olan türbeye nakl ü defn olundu. Ecdâd- izâm içinde

en ziyâde Yavuz Sultan Selim’ i severdi ve ana pek ziyâde hür-
met ederdi. Binâenaleyh türbesini ann türbesi yannda binâ et-

tirmi idi. Fakat bu türbe ibtidâ Yavuz Sultan Selim’in türbesin-

den daha yüksek olarak binâ edilmi olduunu görücek “
Yavuz

Sultan Selim gibi bir padiah- zî-ânm türbesi yannda ann kubbesin-

den yüksek kubbe yaptrmak hilâf- edebdir” diyerek kendi türbesini

yktrp daha alçak olmak üzere tekrar binâ ettirmi idi.

Baht kav tali’iyâver kadir-inâs bende-perver bir pâdiâh-
merâhim-güster idi. Asrnda memâlik ma’mûr ve herkes nâil-i

emn ü huzûr oldu. Evâil-i saltanat dorusu pek güzel geçti. Hele
altm tarihinden altm yedi belki yetmi tarihine kadar Dersa-
âdet’te ve husûsiyle yazn Boaz-içi’nde olan ferah u inbisât

ta’rîf olunmaz mertebede idi. Ol asra yetienler ve ol vakit tefer-

rücgâhlarda dolaanlar “Geçmi zemân olurki hayâli cihan deer”

msra’n hasbihâl olarak evrâd- zebân ede-gelmilerdir. Mu’ah-
haren Krm muhârebesi zuhûr etti. Devlet-i aliyye bu gaa’ile-

den muzaffer olarak kurtuldu. Lâkin andan sonra fevka’l-âde

isrâf ve sefâhat kaplar açld. Hazîne-i hassa müstarak- düyûn
oldu. Bu düyûnun çou Mâliye hazînesine devr olunmala
Hazîne-i celîle dahi bâr- girân altnda kald. Bundan dolay
azîm muzâyakalar çekildi. Bu hâlât- mükeddirenin zuhûru
Hâkaan- magfûrun meyl-i tabî’isinden ve ba’z- nisvânam alû-
biyetinden münba’is ise de an bu. hâle düüren dahi vükelâs
idi. Çünki anlar bu misillû hâlâta sedd-i mümâna’at olacak yerde
beynlerinde rû-nümâ olan ikak u nifâka

.

mebnî sarayn hava
vü hevesini teshil ü tervîc yolunda yek-diere müsâbakat eder-

lerdi ve garibdir ki vükelâ sarayn isrâf ü sefâhatinden itikâ eder-

ken kendileri dahi lâ-yenkati’ hâne ve sâhil-hâne ve ba ve baçe
tanzimiyle megul idiler. Pâdiâh dahi sanki anlara nisbet saray

ve kökler binâsma küllî paralar sarf eylerdi ve küllî akçeler ile

stanbul’a gelen Msr hanmlarnn isrâf ü sefâhâtlerine vükelâ-

nn ve ale’l-husûs Âli ve Fuad Paa’larm haremleri taklid ederek

fevka’l-âde masraflar ede-geldikleri hâlde Hünkâr saray kadn-
larn nasl sarayda habs ile idâre ve tasarrufa icbâr edebilirdi.

Elhâsl bu isrâfâta vükelâ ve me’mûrîn mebde’ olup sonra saray-
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llar dahi bu yola sülük ile azttlar ve pek ileri gittiler. Sonralar
Hâkaan- merhûm’un vücûdüne za’f geldii gibi ahlâkna dahi
za’f ve efkârna fütûr gelerek artk sarayllarn isrâfâtma asla

sedd-i mümâna’at olamayp seccâdenin dört ucunu salverdi.

Hazîne tahammül olunamaz mertebe borca girdi. Vükelâ dahi
ne yapacan ard. Bununla berâber yek-diere galebe iin
ikak u nifâktan hâli deiller idi.

Bu kerre cülûs- hümâyundan sonra sarayn bakyye-i
düyûnu dahi Mâliye hazînesine devr ü tahmîl edildi. Hazîne
bir mertebe daha ar yük altnda kald, ite Sultan Abdül-
aziz Han hazretleri devleti bu hâlde buldu. Sanki bir müflis
terekeye vaz’- yed eylemi oldu. Elhâsl Abdülmecid Han haz-
retleri evail-i saltanatnda ii iltizam eyler ve her eyi arar
sorard. Sonralar vükelâsnn ikak ü nifâklar hasebiyle mes-
leini deitirdi. Saray-i hümâyûnun isrâfât Hazîneyi hâl-i
iflâsa götürdü. Bu hâl ise cümleye ye’s ü fütûr verdi. Binâen-
aleyh Sultan Abdülaziz Han hazretlerinin cülûsu âmmeye
mûcib-i memnûniyyet oldu. Vâlidesi Sultan Efendi hazretlerinin
dahi kemâl-i salâh ve iffeti bakaca bâdî-i tesliyet oldu. Binâen-
alâ-zâlik devlet’in selâmeti ve milletin saâdeti emrinde halka
yeniden ümid kaplar açld. Sunûf- tebe’anm kalbleri meserretle
doldu. Ecnebiler bile memnûn ve mübtehic kald.

Gülûs- hümâyûna âcizâne söylemi olduum tarihdir :

Taht- âlî-baht- osmânîyi terîf eyleyüp
Devlete verdi yeniden tâb ü fer Abdülaziz
Mesned-ârây-i hilâfet âb-i rûy-i saltanat

Hazret-i hakaan- memdûhü’s-siyer Abdülaziz
Makdem-i sa’diyle baht-i taht bîdâr eyledi

Dâver-i sâhib-kran- dâd-ger Abdülaziz
te ümmîd-i terakki imdi geldi devlete

Tâze can verdi cihâna serteser Abdülaziz
ark ü garbe hükm-i hikmet-re’yini klsn revân
Pâdiâh-i din-penâh-i bahr ü ber Abdülaziz
Gevdet’â tenvîr eder âfâk bu târîh-i tâm
Verdi evreng-i cihân-dârîye fer Abdülaziz

1277 .
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Sultan Abdülmecid Han hazretlerinin sulbünden tevellüd
eden ehzadegan ve selâtinin vilâdetleriyle eyyâm-i hayâtnda
fevt olanlar vefâtlarnm tarihleri zîrde beyân olunur:

Mevhibe Sultan: 1256 senesi rebî’ülevvelinin yirmi doku-
zunda tevellüd ve ramazannn on yedisinde vefât etmitir.

Mehmed Murad Efendi: 256 senesi recebinin yirmi beinde
tevellüd etmitir.

Na ime Sultan: 256 senesi âbânnn on dördünde tevellüd
ve 59 senesi rebî’ülâhiri gurresinde vefât etmitir.

Fâtma Sultan: 256 senesi ramazannn altsnda tevellüd
etmitir. Reid Paa-zâde Ali Galib Paa’nn zevcesi olup ann
gariken vefatnda Alelmed Nuri Paa’ya tezvîc olunmutur.

Behiye Sultan
:
56 senesi zilhiccesinin selhinde tevellüd ve

63 senesi cumâdelâhiresinin on sekizinde vefât etmitir.
Neyyire Sultan: 57 senesi âbânnn yirmi altsnda tevellüd

ve 59 senesi zilka desinin yirmi yedisinde vefât etmitir.
Refi’a Sultan: 57 senesi zilhiccesinin yirmi beinde tevellüd

etmitir. Mehmed Ali Paa-zâde. Edhem Paa’nm zevcesidir.
Abdülhamid Efendi: 38 senesi abannn on altsnda tevel-

lüd etmitir.

Aliye Sultan
:
58 senesi ramazannn on beinde tevellüd ve

61 senesi recebinin beinde vefât etmitir.

_

Cemile Sultan: 59 senesi recebinin yirmi birinde tevellüd
etmitir. Fethi Paa-zâde Mahmud Paa’nm zevcesidir.

Mehmed Read Efendi: 60 senesi evvalinin yirmi birinde
tevellüd etmitir.

Münire Sultan: 60 senesi zilka’desinin yirmi sekizinde
tevellüd etmitir. Msr vâlisi Abbas Paa-zâde lhamî Paa’mn
zevcesi olup ann vefâtmda Rza Paa-zâde brahim Paa’ya
tezvîc olunmutur.

Sâmiye Sultan: 61 senesi saferinin on beinde tevellüd ve
rebî’ülâhirinin onunda vefât etmitir.

Ahmed Efendi: 62 senesi cumâdelâhiresinin onunda tevellüd
edip ferdâs vefât etmitir.

Mehmed Ziyaüddir Efendi: 62 senesi zilhiccesinin yirmi
ikisinde tevellüd ve 65 senesi cumâdelâhiresinin on dördünde
vefât eylemitir.
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Nazîme Sultan: 63 senesi zilhiccesinin on yedisinde tevellüd

ve yirmi ikisinde vefât eylemitir.

Sabîha Sultan : 64 senesi cumâdelûlâsnm on birinde tevellüd

65 senesi cumâdelâhiresinin dördünde vefât eylemitir.

Mehmed Âbid Efendi : 64 senesi cumâdelûlâsnm on sekizin-

de tevellüd ve cumâdelâhiresinin on dördünde vefât eylemitir.

Ahmed Kemâlüddin Efendi: 64 senesi âbânmm on dör-

dünde tevellüd etmitir.

Mehmed Fuad Efendi: 64 senesi âbânmm on beinde te-

vellüd ve evvâlinin yirmi dokuzunda vefât eylemitir.

Behîce Sultan: 64 senesi evvâlinin yirmi altsnda tevellüd
etmitir.

Bürhânüddin Efendi: 65 senesi recebinin gurresinde tevellüd
etmitir.

Mukbile Sultan: 66 senesi rebî’ülâhirinin dokuzunda tevel-

lüd ve yirmi yedisinde vefât eylemitir.

Mehmed Vâmk Efendi: 66 senesi cumâdelâhiresinin alt-
snda tevellüd ve ramazannn yirmi ikisinde vefât eylemitir.

Bahâüddin Efendi : 66 senesi âbânmm on üçünde tevellüd

ve 69 senesi muharreminin yirmi altsnda vefât eylemitir.

Nizâmüddin Efendi: 66 senesi âbânmm on üçünde tevellüd
ve 69 senesi âbânmm on dokuzunda vefât etmitir.

Seniha Sultan: 68 senesi saferinin onunda tevellüd etmitir.

Mehmed Rüdi Efendi : 68 senesi cumâdelâhiresinin sekizin-

de tevellüd ve âbânmm on sekizinde vefât eylemitir.

Nûrüddin Efendi: 68 senesi cumâdelâhiresinin dokuzunda
tevellüd etmitir.

Osman Safiyüddin Efendi : 68 senesi âbânmm yirmi üçünde
tevellüd ve 71 senesi evvâlinin on altsnda vefât etmitir.

B-ruh olarak bir ehzâde: 69 senesi rebî’ülâhirinin yirmi
üçünde tulü’ eylemitir.

Mehmed Abdüssamed Efendi: 69 senesi cumâdelâhiresinin
dokuzunda tevellüd ve 71 senesi âbânmm on yedisinde vefât
eylemitir.

Zekiye Sultan: 71 senesi cumâdelûlâsnm altsnda tevellüd

ve 72 senesi cumâdelâhiresinin on birinde vefât etmitir.

Fehîme Sultan: 71 senesi cumâdelûlâsnm altsnda tevellüd

ve 73 senesi rebî’ülevvelinin on ikisinde vefât eylemitir.

Tezâkir-i Cevdet 10
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ehme Sultan: 71 senesi cumâdelâhresinin on ikisinde tevel-

lüd ve 73 senesi ramazannn yirmi yedisinde vefât eylemitir.

Medîha Sultan: 72 senesi zilka’desinin yirmi sekizinde tevel-

lüd etmitir.

Nâile Sultan: 73 senesi saferinin birinde tevellüd etmitir.

Bedi’a Sultan: 74 senesi saferinin on birinde tevellüd ve
zilka’desinin selhinde vefât eylemitir.

Bî-ruh olarak bir Sultan: 75 senesi cumâdelûlâsmm onunda
tulü’ eylemitir.

Yine bî-ruh olarak bir Sultan dahi: 76 senesi zilka’desinin
onunda tulü’ eylemitir.

Süleyman Efendi: 77 senesi muharremenin altsnda tevellüd

etmitir.

Mehmed Vahîdüddin Efendi: 77 senesi cumâdelâhresinin
yirmi birinde tevellüd etmitir.

Ber vech-i bâlâ resm-i bî’atin icrâsmdan sonra pâdiâh-
nev-câh hazretleri Dolmabaçe sarây-i hümâyûnuna avdet
ettikte birader-zâdeleri olan ehzâdegân dâvet edip cümlesine
hitaben “

Size bir veçhile sknt çektirmem. Pederinizin zamannda ben

nasl gezdim ise siz de öylece pâdiah-zâdelie yakacak surette gezme-

lisiniz. Cuma günleri istediiniz cami’e gidip namaz klnz. âir
günler okuyup yaznz” dedikten sonra cümlesinin büyüü olan

Murad Efendi’ye hitâben “
Benden sonra bu tahta sen geçeceksin,

çalp kesb-i terbiye ve ma’lûmat etmelisin” demi bu srada kendi

olu olan ve be yanda bulunan ehzâde Yusuf zzüddin
Efendi’yi getirip cümlesinin ellerini öptürmü ve anlarn alt

tarafna geçirip “Bu da sizdendir. Merhum Efendimiz de biliyordu.

Buna da bakverin” deyu buyurmutur ve kendisinin efendiliinde

oturduu dâireye Murad Efendi ile Abdülhamid Efendi’yi

göndermi ve kendi vapurunu Murad Efendi’ye vermitir. Fi’l-

asl ehzâdeler kafeste mevkuf olarak bir mahalle çkp gezemez-
ler iken Abdülmecid Han hazretleri birâderine müstakillen dâire

verip serbest olarak gezmesine ruhsat vermi idi. Bu usûl-i hasene-

den imdi kendi ehzâdeleri dahi müstefid olmulardr ve ehzâ-
deler te’ehhül edemedikleri cihetle çocuklar olamazd. Hâlbuki
Abdülaziz Han’n efendiliinde odalndan müarün-ileyh Yu-
suf îzzeddin Efendi tevellüd edip eerçi kendisi an Eyyub tara-

fnda gizleyip ve biraz vakit mürûrunda sarây-i hümâyûna
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getirtip köle diyerek kendi dâiresinde terbiye eylerdi. Saray
halk dahi an köle bilirdi. Lâkin Abdülmecid Han hazretleri
hakkat- hâle vâkf olduu hâlde tecâhül ederdi. Abdülaziz
Han hazretleri bu kerre cülûsunda ber-minvâl-i merûh an
brader-zâdelerne brâz eylemitir. Ba’dehû Bâbâlî’ye ana
dair bir kt’a hatt- hümâyun irsâliyle îlân- keyfiyyet buyur-
mutur.

. .

P
?
dl*âh-1 nev'câl1 hazretleri ber-vech-i bâlâ birâder-zâdele-rm taltif ve te’min ettikten sonra ba’dehû icrâ’âta kyâm eylemi

ye ie Mâbeyn- hümâyûndan balamtr. öyle ki mâbeynci-
lenn kimisi muskadan gelmi ve kimisi baka dâirelerden getiril-mi bir takm delikanllar olmala cümlesini eski hâle ve mahâl-
lerne rcâ> ve i’âde ve fakat Ba-mâbeynci Ahmed Bey hânesinde
ikamete me’mûr buyurdu ve hemen her gün Sadrâzam’ celb
ile bla-tekellüf müzâkere-i maslahat ederdi. Ricâl-i devletten
Mazlum Bey Valide kethüdâs nasb ve ta’yin buyuruldu ve hayli
mukbl ve müteneffz oldu. Hemîre-i pâdiâh Âdile Sultan’m
zevci ve kapudan- deryâ olan Mehmed Ali Paa ibu cülûs-
hümayun günü düün fodulu gibi dolar ve sanki Sultan
Abdülazz’ taht- saltanata o iclâs edip de kendisi atabe-i
saltanat olmu gibi bir tavr- mütehakkimânede görünürdü ve
mustear- saltanat makamna geçerek ekseriyâ geceleri bile
sarây- hümâyunda kalrd. Hâlbuki bundan on gün mukaddem
Sultan Abdülazz’m yannda Rza Paa ile Mehmed Ali Paa’mn
^mieryad oiundukta'T^mm ikisi bitirdiler. Karndama dahi anlar
ettiler demi olduu gayet mahremâne olarak haber alnm idi.
Ana nazaran ikisi dahi bir müddet mürûrunda ikbâlden düecek-
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dlkkat VC basîrete ma,lûm u iyân idi. Çünki Sultan
Abdulazz kanun- osmânî üzere taht- saltanata vâris olduun-
dan kmesnenin minneti altnda deildi. Bi’l-farz olsa bile pâ-
diâhlar o makulelerin imtinânm çekemez ve müddet-i medîde

bâ
j
n

:

1

1
.ninnet VC tahakkümde duramaz. Binâen-aleyh

Mehmed Al Paa karâbet-i shriyye hasebiyle biraz müddet atp
tutsa bile kendisinin bu tavr Pâdiâh’a giran gelerek çok geç-
meyp ikbalden sukutu tabâyi’-i beeriyyeyi sencîde-i mîzân-
itibar eden ashâb- basiret indinde meczûm idi. Lâkin MehmedA Paa nazare-i ûlâ ashâbmdan olmala kendisini vasyy-i
saltanat makamnda tutard ve bu kerre Sultan Abdülaziz’e
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ber-vech-i bâlâ Abdülmecid Han’n vefâtmda “Sadrâzam, ile

Rza Paa Murad Efendi tarafna gidiyorlard. Anlar ben çevir-

dim” deyu söylemi ve Vâlide Sultan hazretlerini dahi “Rumlar
ve ermeniler bizim padiahmz Abdülmecid idi. Bu müslümanlarn
pâdiâhdr. Biz kabûl etmeyiz diyerek isyân edeceklermi” yollu asi

u esâs olmyan sözler ile dûçâr- vehm ü ztrâb eylemitir.
Yeni tahta çkm âlî-himmet ve güzîde-haslet bir pâdiâh

bu misillû evhâmdan kurtarp da efkâr- sahîhaya mâlik ve
nefsü’l-emre lâdim etmek ferâ’iz-i hâliyyeden iken Mehmed
Ali Paa’nn mücerred def’-i rukabâ ile kendi nüfûz ve ikbâlinin

bakaas için an öyle bî-asl u esâs yalanlar ile aldatmak ve vâlidesi-

ni dahi böyle nâ-ma’kul sözler ile dehete düürmek devlet
bendeliine yakr bir hâlet olmayp ann bu hareketi erbâb-
vukuf indinde devlete hiyânet kabilinden add-olunuyordu ve
fi 1-vaki’ pek yolsuz bir hareket idi. Pâdiâh-i nev-câh hazretleri

ise fetânet-i ftriyyesi hasebiyle buralarn yutmak ihtimâli yok
idi ve eerçi Rza Paa’dan honud deil ise de Mehmed Ali

Paa nn böyle vasyy-i saltanat makamnda bulunmasn dahi
çekemeyip ancak muvakkaten hazm ediyordu. Mehmed Ali
Paa kendi ilka’âtmm tamâmiyle te’sir etmediini ihsâs edicek
hemen Rza Paa’mn azlini iltizâm edip bu hususta Sadrâzam’
dahi dâire-i ittifâkma alarak cumartesi günü ikisi birlikte

huzûr- hümâyûna girip Hünkâr’a telâ verecek sözler ile Rza
Paa nn azlini isti’cal ettiklerinde Zât- âhâne anlara muvâ-
fakat yolunda “Nasl yapalm” deyu istifsâr- mutâla’a edicek
“Bâb- seraskerîde iken azlini duyarsa - asker elinde olmala âyed bir

ey yapar. Buraya getirip de azl edelim” demiler o dahi “Nasl
münasib ise öyle olsun” demekle hemen Rza Paa dâvet olunup
geldikte biraz vezir odasnda ik’ad ettirildikten sonra Sadrâzam
tarafndan kendisine azli beyân olunmutur. “Cenâb- Hak ömr ü

evket-i pâdiâhîyi efzun buyursun. Azl ü nasb bizim içindir. Fakat

benim azlim ba’z- havâdis üzerinedir. Ben bunlarn birisini kabûl

etmem

”

deyu sitem-âmiz sözler söylemekte ve Sadrâzam dahi
telâ eylemekte iken Mehmed Ali Paa içeri girip Rza Paa’nm
böyle harâretli sözlerini iidicek sim-siyah kesilmitir. Her ne
ise Rza Paa yalsna gitmek üzere üç çifteye binerken Ba-
mabeynci Galib Bey dahi birlikte binip an yalsna götürmütür.
Bu keyfiyet Mehmed Ali Paa’nm âlem-i ikbâlde teferrüd için
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yapt bir sanî’a idi. Yoksa Rza Paa Bâb- seraskerîde iken azl

olunsa ne yapar ve ne yapabilirdi. Fakat Ba-mâbeynci ile ya-

lsna gönderilmesi husûsuna bir ma’nâ verilmemi idi. Zirâ

“Bir tarafa kaçar

"

deyu havf olundu ise yalsna karakol konul-

mak lâzm gelirdi. Hem Rza Paa gibi efâhim-i vükelâdan olan

bir zâtin savuup kaçmak ihtimâli hâtrlara gelir miydi. Meer
bunda Sadrâzam ile Mehmed Ali Paa’mn medhali olmayp
mücerred ta’limât- mahûsa-i pâdiâh üzere Ba-mâbeynci

Rza Paa kaya binerken birlikte binivermi ve yalya varp

oturduklarnda Ba-mâbeynci Rza Paa’ya “
Efendimiz size

selâm etti. An kendiliimden olarak azl etmedim. Ba'z- vükelânn

icbâriyle azline mecbur oldum ve bu dayine kendilerini muhâfaza içindir.

Te’essüf üzere olmasnlar''’ demi olduu pek mahremâne ola-

rak tahkik olundu. Fakat bu dakika Sadrâzam ile Kapudan’n
ma’lûmu deil idi.

Rza Paa ol veçhile gizlice mazhar- taltif olmu ise de

zâhir-i hâle riâyet ederek ber-vech-i bâlâ yalsna gittii gibi

perdelerini kapayp kimesne ile görümez oldu. Bunun üzerine

Sadrâzam’m kayn biraderi Besim Bey ziyâretine gittikte
“
Efen-

dim niçin böyle ihtilâttan memnuniyet hâlinde bulunuyorsunuz. Sadrâ-

zam efendimiz de iitmi. Bir ma’nâ verememi

"

demesi üzerine Rza
Paa “Beni fevka’l-âde Mâbeyn’e celb ile azl ettiler. Bunun ma’nâs

nedir. Ben hâlâ bilemedim. Eer sen bu sözü kendiliinden olarak söylü-

yorsan âdî bir sözdür. Hamdi Paa da gelip böyle diyordu. Bu da ann

sözü mesabesindedir. Yok eer taraf- Sadâret'den söyliyor isen azlimin

bu veçhile oluu niçindir. Ben ne mevki'deyim. Git suâl et de resmen ceva-

bn getir" demesi üzerine Besim Bey dahi “
Azlinize dâir Bâb-

âlî'den size yazlan tezkire-i sâmiyyeye bir cevab yazmadnz. Ana bir

cevâb ihsân ediniz. Ann arzyle resmen taraf devletinize beyân-

hâl olunur" demekle Rza Paa bir cevab yazm ise de tevriyeli ve

îhâmlyazm olduundan arza cesâret olunamad. Rza Paa ise

bunun arz olunmadn tahkik edecekdoru Vâlide Sultan’a bir

tezkire yazm olduundan lede’l-arz taraf- hümâyundan “Rza
Paa ba'z- evhâma tâbi ’ olmu. Te'essüf ettim. Çabuk iltifatl bir

cevab yazlsn" deyu ferman buyurulmam ol veçhile bir cevab

yazlp gönderildii gibi Rza Paa perdeleri açp züvvâr ile

ihtilâta balad.
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.. _^ehn
f
ed Ah Paa bu veçhile Rza Paa’ya bâ-irâde-i seniyye

tfatl tezkire gittiini tahkik edicek telâa düerek hemen olu
Edhem Paa’y! Rza Paa’ya göndermi ve Sadrâzam’m azlini
istihsal hakknda andan re’y ü tedbir sordurmu. öyle ki EdhemPaa Rza Paa’nm yanma giderek “Pederim sizinle eski kapyolda
olup mesâimizden pek mükedder oldu. Bu Sadrâzam ile olmayacak. Ken-
dilerinin reyine muhtâcm deyu re’y-i devletinizi soruyor” dedikte Rza
Paa ‘‘Hülâsa ne demek istersiniz,

,
deyi istîzâh- merâm etmekle Ed-

hem Paa “Efendim ite bu Sadrâzamdn azli” demekle o dahi “Efen-
dim bu tabi'atiyle olur biter. Acele lâzm gelmez” deyu cevab vermitir.

Devr-i sâbkda sarayn havâsm terviç edenlerin ser-defteri
Rza Paa d. Bir takm delikanl olanlar silk-i askerîye îdhâl
ile kat’- merâtib ettirerek az vakit zarfnda zâbit yapmak ve
asker içindeki delikanllar yâverlikle yanma alp uak tarznda
kullanmak gibi nâmûs- askerîyi muhil hâl u hareket-i nâ-becâ-
Iarda bulunurdu ve askere aylk verilmez iken gerek kendisi
gerek müte’allkat emvâl-i mîriyyeyi ihtilâs ve irtikâb ile megul
olurlar d. Ne Hak’dan utanrlar ve ne de halktan saknrlar idi.
Fakat Mehmed Ali Paa dahi bu hususlarda annla yar ede-gelirdi”

deyu Rza Paa’mn azlinden memnûn olanlar an azl ettiren
Mehmed Ali Paa nn ve Mazlum Bey gibi mütehassslarnn
dahi azlm temenni etmekte ve “Ann azliyle bunun Masnda ne
sebeb var” deyu itiraz eylemekte idiler. Pâdiâh- nev-câh haz-
retlerinin dest- îtmâ ile ie yapmasndan dolay âmme-i nâs
ile beraber devlete hayrhâh geçinen Fransz ve ngiliz sefâretleri
dahi, izhâr- meserret ve ükraniyy'et etmiler idi. Ancak Rza
Paa’mn azlinden nâî Fransz sefâreti takm nâ-honud olarak
“Rza paa hrszdr denilirse Kapudan Paa kadar deildir” deyu
söylemekte ve alenen îtirâz eylemekte idiler. Âli Paa takm
uzaktan bu hâlâta nazar- dikkat ile bakp müteneffizân- asrn
böyle yek-dierini düürerek nevbet-i ikbâlin kendilerine gelmesi
husûsuna müterakkb idiler. Fakat Âli Paa dahi “PâdiâKm bir
taraftan korkusu olmaz ise idaresi kaabil olmaz” itikadnda bulun-
mala an frenkler ile ürküterek licâm- saltanat eline alp da
tarîk- terakkiye sevk etmek niyetinde idi ve bir aralk Mehmed
Ah Paa’ya dahi Pâdiâh’ sefâretler ile ürküterek ele alp da
kullanmann lüzûmunu açm idi. Mehmed Ali Paa ise bu mu-
tâla anm nâ-becâ olduunu mahremâne olarak birine söyle-
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mi idi. Hangisinin yolu dorudur bilmem. Zemâne bizi bir

hâle getirmi ki tarîk- savâb bulmak mükil idi. Genâb- Hak
bizleri tarîk- hakk u savâba hidâyet ve irâd eyliye.

Takrîr-i sadâret hatt- hümâyûnunun müsveddesini Âli Paa
kaleme alp hattâ fakire dahi mahremâne olarak okumu idi.

Perenbe günü Bâbâlî’ye gelecei me’mûl ve muntazar iken te-

ahhur eyledi. Cumartesi günü her-vech-i bâlâ Rza Paa azl ile

yerine Nâmk Paa serasker oldu ve pazartesi günü mezkûr

hatt- hümâyun Bâbâlî’ye gelip okundu. Abdülmecid Han’n
vefâtmda “Tanzimât- hayriyye fesh ve ilgaa olunacak imi” yollu

erâcif âyi’ olmu idi. ibu hatt- hümâyunda usûl ve kavânin-i

sâbka kâmilen ibkaa buyrulmakla âmmeye itmi’nan geldi ve

Sultan Abdülmecid’in vefât günü yüzlük altun yüz seksen

yedi kurua kadar çkt ise de bir iki gün sonra yüz altma kadar

tenezzül etti ve hatt- hümâyun krâat olunduu gün yüz krka
kadar indi.

Abdülaziz Han hazretleri ibtidâ’-i cülusunda Rza Paa’ya

“Ben birader gibi kar ve olan ile elenemem. Beni ie altrn. Ben

mühimmat ile ve gemi teçhiziyle ve asker tertibiyle megul olmak isterim”

dedikte Rza Paa “
Efendim hepsi olur. Fakat acele buyurmaynz. im-

di asâkirin ekseri taralardadr. Bir klaya terif buyursanz Efendimiz’

e

kar çkacak kadar askeryok. Her ey eksik. Efendimiz her nereye terif

buyurursanz anl olmal, küçük dümemelisiniz” demi. Hünkâr

dahi memnûn olmu ise de müteâkben Rza Paa’nm azli vuku’

bulucak Mehmed Ali Paa ile ana müt'ehammiz olan Mazlum
Bey sahte hulûs ve sadâkat vâdîsinde

“
Efendim askeri ele almak

lâzmdr” diyerek Hünkâr kla be-kla dolatrdlar ve her dâi-

rede askere cülûs bahileri verdirdiler. öyle ki Tophâne’de

yüz bin ve Tersâne’de yüz bu kadar bin kurua ve Bâb- seraskerî-

de bin kese akçe bahi verilmi ve Bâb- seraskerî’de bulunan

neferâta yüz yirmier kuru ve miralaylara ikier bin bu kadar

kuru dütü. âirlere dahi bu nisbet üzere taksim edilmitir.

Zilhiccenin yirmi yedinci perenbe günü taklîd-i seyf resm-i

âlîsinin icrâs mukarrer olmala ol gün bi’l-cümle vükelâ ve vüze-

râ ve sudûr ve stanbul ve Haremeyn pâyeleri olan ulemâ ve

mütemayiz rütbesine kadar olan ricâl-i devlet Ebu-Eyyub

Ensârî câmi’inde içtimâ’ ile saf-beste-i selâm olduklar hâlde

Sultan Abdülâziz Han hazretleri dahi berren oraya terif ile
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türbe-i erîfeye girip ba’dehû eyhülislâm ve Sadrâzam ve Sadâ-
retten ma’zûl Âli Paa ve Mustafa Paa dahi birlikte ' içeri

girdiler. âir vüzerâ d tarafta saf olup durdular. Nakîbü’l-
eraf Efendi dahi vüzera ile birlikte bulundu. âir sudûrun dahi
vüzerâ ile birlikte bulunmalar emr-olunmu ise de mahallin
vüs ati mütehammil olmadndan anlar hâricdeki mermerlik üze-
rinde kaldlar. eyh Necâti Efendi ile mehur mesnevî-hân Hoca
Hüsâm Efendi dahi içeri alndlar. Sûre-i Feth krâ’at olunmakta
olduu hâlde Hazîne kethüdâs seyf-i ömerî’yi elinde tutup
sûre-i Feth hitam buldukta Necâti Efendi duâ edip Hüsâm
Efendi fâtiha dedikten sonra eyhülislâm Efendi Hazîne ket-

hüdâsnn elinden seyf-i mübâreki alp takbil ile Zât- âhâne’ye
verdi. O dahi takbîl ile ziyâret ettikten sonra eyhülislâm’a
i’âde buyurdu. Ba’dehû eyhülislâm Efendi kbleye mütevecci-
hen sol eline klc alp ve sa eliyle ban çevirip Padiâh-
nev-câh hazretlerine kuatt ve kuatrken u duây okudu:
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Bu klç Ömerü’l-fârûk radiyallahü anh hazretlerinin seyf-i

mübârekidir ki Hülâgu Bagdad’ istilâ ettikte abbâsî’lerden

cânib-i Msr’a firâr eden zâtin yannda bulunmu. Msr’daki
hulefây-i abbâsiyye bununla teberrük ederlermi. Yavuz Sultan
Selim Msr feth ile halîfe-iabbâsî’yi Dersaâdet’e getirdikte

halîfe-i abbâsî ite bu klc Yavuz Sultan Selîm’e taklîd ile hilâ-

fet-i islâmiyyeyi âl-i Osmân’a terk eylemitir.

Cülûs- hümâyunda en ibtidâ nakibü’l-erâfm bî’at eylemesi
resm-i kadîmdir. Halbuki Ali bin Ebi Tâlib radiyallahü [anh]
hazretlerine en ibtidâ bî’at eden Talha radiyallahü anh hazret-

1 Bu cümleler metinde sâdece 4»~ iyM kelimeleri ile gösterilmitir.
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leri eeli olmala bâdî-i e’amet olmu idi. Bu kerre nakîbü’l-

erâf bulunan Tahsin Bey ise hem çolak ve hem yek-çem ve hem
de alâ-rivâyetin düz-taban olduu halde

“En ibtidâ bî’at edecek
”

deyu yevm-i cülûsta erbâb-i bî’ate bâis-i hade-i derûn olmu
iken bereket versin bî’ate yetiemeyip sadr- Rumeli lmî Molla

Efendi vekâlet etmekle herkes memnun ve müstebir olmu idi.

Bu keyfiyet ise âlem-i bâlâya aks-etmekle taklîd-i seyf resmini

eyhülislâm Efendi icrâ edip de Necâti Efendi’nin duâ etmesi ve

Hüsam Efendi’nin teberrüken fâtiha demesi emr-olunmu idü-

inden ol veçhile icrâ olunarak Nakîb Efendi vüzerâ srasnda

durmutur. Bu srada Hasib Paa azl ile yerine Vâlide kethüdâs

Mazlum Bey Hazîne-i hassa nâzr oldu. Mukarrebîn-i hazret-i

pâdiâhîden Nevres Bey ile Haan Efendi Hünkâr’m efendilii

zemanmda olduu gibi gayet serbâzâne ve lâ’übâliyâne davran-

dklarndan biri Kazâ-i erba’a kaymakamlna ve dieri tütün

gümrükçülüüne ta’yin ile Mâbeyn-i hümâyun’dan ihrâc buy-

ruldular.

Âzâsmdan bulunduumuz Meclis-i âlî-i Tanzimat bu kerre

Meclis-i vâlây-i ahkâm- adliyyeye ilhak buyruldu ve Meclis-i

vâlâ’nm ayrca bir dâiresi olmak üzere Kanun dâiresi denildi.

Meclis-i Tanzimat’n üç vazifesi vard. Birincisi kanun yapmak,

kincisi vükelây muhakeme etmek, üçüncüsü kavânin ve nizâmâ-

tm icrââtnda yolsuz bir ey görürse bir kt’a müzekkere ile ma-

kam- sadârete ihtâr eylemektir. Birinci vazife kanun dâiresinde

kald ve ikinci vazife Meclis-i vâlâ’nm hey’et-i umûmiyyesine

verildi ve üçüncüsü ilgaa edildi. Bu esnâda ehzâde Yusuf Iz-

zeddin Efendi silk-i askerîye idhâl ile mensub olduu alaya arz

olundu. öyle ki bu alaydan ba’z- zâbitan gelip an alayna gö-

türdüler. Serasker Paa kucana alp arkadalarna arz etti.

Alaydan kendisine takdîm olunan ekmei alp öptü. Ba’dehû

çavulardan biri ann tarafndan ba-çavu vekili ta’yin klnd.

Devr-i sâbkta “Filân paa’nm olu defaten mirliva veya miralay ve

filân paa’mn müte’allikatndan filân kaymakam yâhud binba oldu”

deyu gazetelere îlân olunur ve ma’a’t-te’essüf okunurken ehzâ-

denin ba-çavu olduu iidilince her kese bâdî-i memnûniyyet

ve istibâr oldu.
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Vekaayi’-i sene 1278

Muharremin on dördüncü pazartesi günü Hünkâr Bâb-
âl lerine terif buyurdu. Kazâ müdirlerinin zamm- ma’âlar
hakknda Meclis-i vâlâ’dan kaleme alnm olan mazbata hu-
zûr- hümâyûnda okundu. Taraf- âhâneden kabûl buyuruldu.
Ba’dehû Hünkâr “Cümlenizden hüsn-i hizmete müterakkibim ,,

deyip
sarây-r hümâyûna avdet buyurdu. Mezkûr mazbata okunur
iken muvacehe- hümâyunda bulunan Evkaf- hümâyun nâzr
efik Paa ile sâbkan Mâliye nâzr Muhtar Paa hâb-i gaflete
dalarak

J mü’eddâsma ma-sadak olduklar
manzûr- hümâyûn olmagla akib-i mecliste Sadrâzam huzûr-
hümâyuna girdikte efik Paa’nn azliyle yerine Subhi Bey’in
Evkaf- hümâyun nezâretine nasbi ve Muhtar Paa’mn mecâlis-i
âlîye me’mûriyetinden afv ile dierlerinin îkaz olunmas emr
olunmala ferdâs sal günü ol veçhile iktizâlar icrâ klnd ve
yme ol gün Meclis-i vâlânn tenkîhât icrâ edilerek zâid görülen
ba’z- âzâ^ hrâc olundu. Ba’dehû bir gün dahi Zât- âhâne
Bâb- fetvâ’ya terif ile snf- ulemây taltif buyurmutur. Sad-
razam Kbrsl Mehmed Paa gün geçmez Mâbeyn-i hümâyûn’a
urar ve bir i bahânesiyle Hünkâr görürdü. Zât- âhâne bun-
dan sklr olmu idi. Bu kerre Hünkâr’m Bâb- fetvâ’ya gittiin-
de dahi emr-i mahsûs- pâdiâh olmad hâlde orada buluna-
rak sanki Pâdiâh’ göz hapsine alrcasma yakasn salverme-
mesinden bir mertebe daha sklm idi. Hâlbuki Hünkâr’m
^üfûn-. harbiyye inâsna ziyâde merak olduundan bu kerre
ersâne tahsîsâtma elli altm bin kese kadar zamm- olunmasn

emr-ettikte Kbrsl “Muvâzene-i mâliyyenin tahammülü olmad
cihetle imdi bunun vakti deildir” deyu îtizâr eylemi olduundan
Zât- âhâne muberü’l-hâtr olmala Kbrsl azl olunarak yerine
Âli Paa sadrâzam oldu. Pâdiâh’m kuvve-i berriyye ve bahriy-
yeyi ikmâle hrs ü tehâlükü teekkür olunacak mevaddan idi.
Lâkin evvelâ umûr- mülkiyye ve mâliyyeyi slâh edip de hâsl
olacak fazla-i vâridât buraya sarf etmek lâzm gelirken iin
ortasndan balamas bâdî-i te’essüf olmutur. Yüzlük altunun
yüz seksen bir ve iki raddelerinde dayanp durmas ise bâis-i
hade ve endie idi. Gülûs- hümâyunda görülen evk ve ümmid-i
umûmî üzerine umûr- mâliyyeye hasr-i nazar olunsayd
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devletin îtibâr-i mâlîsi derhâl avdet eylerdi. Çi fâide ki sû-i

karîn belâs olarak yanl yola gidildi ve bu evk-i umûmî
mübeddel-i ye’s ü fütûr oldu. Altun yüz doksana çkt, ite
devletin elden kaçrm olduu büyük frsatlardan biri dahi

budur.

Fuad Paa Suriye’ye giderken müderrisinden irvanî-zâde
Mehmed Rüdi Efendi’yi birlikte götürmü idi. Rüdi Efendi zâ-

ten ezkiyâdan ve ashâb-i ilm ü ma’rifetten bir zât olup bir müd-
det Fetva-hânede ve bir müddet Mahkeme-i tefti kassamlnda
bulunarak mu’âmelât- er’iyyede haylice melekesi vard ve ülfet

ve müsahabeti tatl bir zât idi. Zaten muârefemiz olduktan ba-
ka arâzi kanun-nâmesinin tanzimi için riyâset-i âcizî tahtnda
mün’akid olan komisyonun âzâsmdan olarak bu cihetle dahi
fakire mürâfakati vard ve bu münâsebetle Bâbâlî’ce dahi ta-

nnm idi. Suriyye’de Fuad Paa’y honûd eylemi olduun-
dan uhdesine bir mevleviyet tevcih buyrulmasm Fuad Paa
gayet mültezem olarak yazm olduu hâlde eyhülislâm Sa’-

düddin Efendi müsâ’ade etmedi. Sadrâzam Âli Paa ise Fuad
Paa’mn ma’rûzâtn tervîc eylemek istediinden bâri mûmâileyh
uhdesine bir mahreç pâyesi ihsan buyrulmas emelinde bulu-
nup bu babda fakiri tavsît eyledi. Vardm eyhülislâm Efen-
di’yi iknâ’a çaltm, kaabil olmad. Hattâ “Bâbâlî’nin takdir

eylemi olduu bir zât hakknda tâ bu mertebe buhl ü imsâk nâre-

vâdr. Tarîk- ilmiyyenin BâbâlVden bu kadar ba'îd ve münharif
gitmesi münâsib deildir” dedimse de dinlemedi. Hâlbuki Rüdi
Efendi’nin ilm ü fazlna binâen ve emsâline kyâsen bir mah-
reç pâyesi almaa istihkak derkâr idi. eyhülislâm Efendi’nin

bu tavr Âli Paa’ya dokundu. Hemen Rüdi Efendi’nin uh-
desine Meclis-i vâlâ âzâl tevcih ettirdi. Ba’dehû Fuad
Paa’nn Dersaâdet’e vürûdunda eyhülislâm Efendi’ye ramen
Rüdi Efendi uhdesine rütbe-i vezâret ile Suriye vâlilii tevcih

buyrulmutur. Mu’ahharen Mâliye nâzr ba’dehû sadrâzam
olan irvanî-zâde Rüdi Paa budur. Ber-vech-i bâlâ Meclis-i

vâlâ âzâlma me’mûr olduunda taraf- senâ-verîye yazm
olduu teekkürnâmesi teberrüken buraya dere olunur.

Ma’rûz- dâîleridir ki

Skaate-çin-i hdn- muhtelifü’l-elvân- kemâlât- hakayk-âinâîleri

olduumun alâmet-i aleniyyesi ve teveccühât- füyûzat-âyât-i fezâil-men-
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donelerinin netce- celîle- celiyyesi olarak min-gayri istihkakin bu kene
nail olduum, me’mûriyyet-i cedide ve ni’met-i gayr müterakkibe mekteb-i
Jeyz-mekseb- terbiyet ve medrese-i mukaddese-i maârif ve faZîlet-i nih-
rranelerne ktsâb- mukaddemât- ehliyet ve iktibâs- envâr-i istihkak
ve liyakat etmee berd'atüH-istihldl ve bir vesîle-i esîle-i hayriyet-meâl
bildiimden bâr-gâh- azametfenâh- cenâb- müsebbibil-esbâba teek-
kurat- azîme ve mahsûsa arz u takdim etmekte ve du’dy-i efzâyi-i ömr
u kbal- semîhâneleriyle teZyîn-i lisân- sdk u ihlâs eylemekteyim;
‘dji ysjÜ Her hâlde emr üferman haZret-i men-lehü’l-
emrindir.

El-abdü'd-dâî Mehmed Rüdi
Fi 6 s sene 278 an Beyrut

Reisü’l-ulemâ ve Nakîbü’l-erâf bulunan Tahsin Bey bu
esnâda fevt oldu. Bi-hasbi’t-tarik esbak îmâm- evvel-i ehriyârî
izzet Efendi resü’l-ulemâ olup nekabet dahi Îlmî Molla Efendi’-
ye tevcih buyruldu. Tahsin Bey iyice sülüs yazar ve kimyâeerlik
ile megul olurdu. Merhûme Bezm-i âlem Vâlide Sultan nezdin-
de hayli mukbl olup bu cihetle iltizâmâttan pek çok paralarkazanm d. Pederinden dahi küllî servete vâris olmala hayli
zengin d. Debdebe ve hamet sâhibi olup tarîk- ilmiyyede
andan baka eski kazaskerler tarznda bir zât kalmam idi.Ma a haza bakrdan altun ve kalaydan gümü yapmak sevdâsmaduup bu yolda küllî akçeler sarf ederdi; «J

l

zzet Efendi’den
sonra riyâset-i ulemâya mülâzim olan Dürrî-zâde dahi bu esnâda
velat etti. Tavr u tarz kendüye mahsûs elbise ve harekât kimes-

bakl^idf
2^ °IduUndan enzâr-i nâsda dîvâne nazariyle

Bu esnâda Sadr- sâbk Kbrsl Mehmed Paa Edirne vâlisi
olup sabk Edirne vâlisi Süleyman Paa’ya dahi Vidin eyâleti
tevcih buyruldu. Bu srada Serasker-i sâbk Rza Paa dahi Haleb
valisi oldu ve bu hilâlde îkodra’da rû-nümâ olan ihtilâli bas-trmak üzere me’muriyyet-i fevka’l-âde ile ol tarafa me’mûriy-yetmz vuku’ buldu. Bu seferin vekaayi’ini ve îkodra’mn ahvâli-n ina allahü’l-melikü’l-mennân ayrca bir tezkire ile taraf-
z-eref- fâzlânelerine beyân eylerim. Bâkî emr ü irâde.

Fi 17 rebVülâhir sene ss8 ve fi 6 mart sene 297
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TEZKRE N. 18 1

Fazîletlû Efendim hazretleri

Tezkire-i sâlife-i senâ-verîde i’âr olunduu üzere kodra’ya
vuku’ bulan azimet ve avdet-i senâ-verîyi mûcib olan esbâbm ve

bu seferde cereyân eden ahvâlin bu tezkire ile beyânna ibtidâr

olunur.

1278 sene-i hicriyyesi rebî’ülevvelinin yirmi birinci çaran-

ba günü meclis-i mahsûsta olunan müzâkerenin neticesinde

fevka’l-âde komiserlik ile kodra’ya me’mûriyyet-i dâiyâneme
karar verildi. öyle ki kodra’da ihtilâl zuhûr ederek muta-

sarrf ve frka kumandan olan ferik Çerke Abdi Paa kal’-

aya kapanp ahâliyi te’dîb için telgraf ile be tabur asker isteyip

ahâli tarafndan dahi ana emniyetleri olmadna dâir makam-
sadârete telgraf çekilmi olmas ve bu srada Abdi Paa’nm
isti’fâs dahi vuku’ bulmas üzerine keyfiyet meclis-i mahsûsta

lede’l-müzâkere be tabur askerin derhâl evki kaabil olama-
yaca Serasker Nâmk Paa tarafndan beyân olunup kaabil olsa

bile hazîne’nin müzâyaka-i fevka’lâdesine nazaran askerin

masârif-i nakliyye ve fevka’l-âdesi için bi’t-tabi’ lüzum görünecek
mebâliin tedâriki kaabil olamayaca ma’lûm idi. Kald ki îcâ-

b- vakt ü hâle nazaran bunca gavâil arasnda bir de îkodra
mes’elesi çkarmaa cesâret olunamazd. Bunun üzerine 'kodra
frka-i askeriyyesi mevk’i kumandanlyle mutasarrflnn
tefriki ve kumandanlnn Vidin meVk’i kumandan olup Di-

vitçi smail Paa deyu ma’ruf olan ferik Lâz smail Paa’ya

ve mutasarrflnn Tolçi mutasarrf Râid Paa (muahharen

Suriye valisi ba’dehû Hâriciye nâzr olan Râid Paa)’ya tevcihi

ve fakat anlar gelip de Ikodra’ya gidinciye dek icâleten bir

zâtin fevka’l-âde me’mûriyet ve açk me’zûniyet ile oraya varp
da Abdi Paa’mn isti’fâs üzerine azlini ilân ederek anlarn I-

kodra’ya vusûlüne kadar umûr- mülkiyye ve askeriyyeye nezâret

etmesi ve orada bulunan ümerây-i askeriyyeden münâsibini

kumandanlk ve mutasarrflk vekâletine nasb ve ta’yin eylemesi

hususlarna karar verilmi ve fevka’l-âde me’mûriyet ile gönderil-

mek üzere Meclis-i vâlâ reisi Kâmil Paa tarafndan bu fakirin

1 Bu tezkire ile altnc defter balamaktadr.
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'yM1!,S“' ?"“*« Efendi dahi „„,âfakatay- aczanem artyle zâmm tensb edilmi olmasiylemen ol gun mecls- mahsûsa dâvet ile keyfiyet Sadrâzam ÂliPaa tarafmdan ber-tafsîl beyân olunarak muvafâkat-i âcizî suâluyru dukta vaki a ar bir memûriyet ise de beyne’l-vükelânsb buyruldugu halde bence yolculua hazrlanmadan baka
bir mutala a olmad beyân olundu. Hemen sûret-i me’mûriy-

fcinT /
Un T ? îf

ibet br beylk VaPur hazr edilmediçm Kapudan- derya Mehmed Ali Paa hazretlerine bir kt’a
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eziare- ma ruza sûretidir

Ikodra ahâlisinden serkeâne harekette bulunanlarn taht-i itâ’atte
tutulmalar ve terbiye olunmalar zmnnda be tabur daha asker irsâli
luzumunu mutazammm Ikodra mutasamf- sâbk saâdetlû Abdi Paa
azret en tarafndan gelen telgraf-nâmeler meclis-i mahsûs- vükeladakraat olundu Evvelâ ber-mûcib-i inhâ icâleten be tabur daha asker

hasb/ l-hâl Pek mükil olacandan bununla ahâli bütün

tTl 127 7 Tm ltdâr e^ecekleri takdi^ ma’âz’Allahü
ta ah buyuk gaa ile çkaca derkâr olman bu sûret câiz olmayp fakat

tm olan nefret ve adaveti kesb-i iddet ederek kendisinin dahi evzâ ’ u

rf
a
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ZaC u ™evkl ’ ve maslahata muvâfk olamad cihetle mutasar-rf cedidin vusulune kadar dahi orada bakas câiz olamayaca tahak-k etmi olmasna ve kendisinin hemen sâdece kaldrlsa bu dahi hükü-
metçe ve maslahatça da muhâtaradan hâli olamayacana nazaran ve u
hallerin esbab- hakkyyesi lâykyle bilinmek ve tedâbir-i tedâfü’iyyesiana göre icra olunmak lâzmeden bulunduuna binâen kâb te’emmül
oldukta buradan haysiyet ve dirâyet-i zâtiyye ve madûmât- kâfiyyeashabndan bir nu mûr- mücerrebin sert’an bir vapura irkâben îzâmhlemuarun-leyh Abd Paadnn. istifâsna mebnî azli vuku ’ bulduu ann

7?rV?rS hemm omdan parlarak ba’dehû
ahali beyninde olan ihtilafn mene'i ve Ikodra havâlisinin ahvâl-i

ile 7L7-7
™ Ufi

1
°lmUp M te,mn Veulâh-1 ezhân-1 ahâliHe Karada a tecavüz olunmakta devletçe ve kendilerince derkâr olan
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mevâni ’ ve mehâzîr-i külliyye ulemâ ve rüesây-i ahâliye de lisân- münâsib

ile tefhim klnp ve Abdi Paa’nm istihdâm eyledii asâkir-i muvazzafa-

nn maâ ve masâriflerinden vuku’u rivayet olunan ihtilâsâtm dahi

bi’l-etrâf anlamas pek hayrl görünmekle bir münâsibi taharri olundukta

Meclis-i vâlây-i ahkâm- adliyye âzâsmdan fazîletlû Ahmed Cevdet

Efendi hazretleri sfât- matlûbeyi ve maslahatn her cihetine lâzm
olan vukuf ve ma’lûmât câmi’ olmasiyle ta’yini hususunda ittihâd- ârâ

bulunman Efendi-i müârün-ileyhin Tersâne-i âmire'den bir vapur

tehyi’esiyle ibu cumartesi gününe doru hemen îzâm olunmas ve müd-

det-i ikametinde vuku’ bulacak masârife mukabil kendisine nakid olarak

elli bin kuru harc- râh verilmesi ve mahalline vusulünde ber-vech-i muhar-

rer icrây-i me’mûriyyete mübâeret ve mutasarrf kaymakamlna dahi

orada bulunan mirliva paalardan münâsibini ta’yin ederek ber-vefk-

dilhâh slâh- ahvâle ve bir an evvel ikmâl-i me’mûriyyete himmet ve

müsâra’at eylemesinin uhde-i dirâyet ve fetânetine havâle olunmas ve

mutasarrf cedidin vusûlünde avdet eylemesi beyne’ l-huzzâr tezekkür

olunmu ise de ol babda her ne veçhile emr ü fermân- hümâyûn- hazret-i

pâdiâhî müte’allik ve eref-sudûr buyrulur ise mantuk- münîfi infâz

olunaca ve mezkûr telgraf-nâmeler manzûr- meali mevfûr- cenâb-

mülûkâne buyurulmak için arz u takdim klnd beyâniyle tezkire-i

senâ-verî terkim klnd efendim.

2i ra sene 1278

Ber-vech-i bâlâ bir beylik vapur tehyi’e edilmesi için Kapu-
dan Paa’ya yazdan tezkire-i sâmiyeye derhâl Kapudan Paa
tarafndan yazlan cevabda Tersâne’nin iddet-i müzayakasn-
dan bahsile devr-i çark masraf olmak üzere Hazîne-i mâliyyeden
dört yük kuruun gönderilmesi i’âr olunmala bu muâmeleye
Âli Paa’mn ziyâde can skld. Gördüm ara yerde tatszlk

olacak. Bunu def’ için posta vapuriyle gitmek sûretini tercih

ile kendisini iknâ’ eyledim. Hemen Meclis-i vâlâ kâtiblerinden

Rifat Efendi’yi türkçe sr-kâtibi ve terceme-odas hulefâsmdan
Ahmed Necib Bey’i franszca sr-kâtibi ünvaniyle ma’iyyete

alarak Loyd kumpanyasnn doru Triyeste’ye iliyen posta

vapuruna râkiben cumartesi günü Dersaâdet’ten hareket eyle-

dik. Dördüncü sal günü Korfu’ya, muvâsalat olundu. Oradan
Bar iskelesine gidecek vapurun vürûduna intizâr ile dört gün
tevakkuf ve uzaktan Ikodra’nn ' tecessüs-i ahvâline ibtidâr
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k md. Bu srada Cezâyir-i seb’a’nm ahvâline dahi ihâle-i nazar-
dikkat olundu. Ol vakit Cezâyir-i seb’a ngiltere devleti tasar-
rufunda olup Ingiltere devleti bu cezirelerin vergi ve haslât- sâi-
resm mahalli masârfme karlk tutarak bundan kendi hazînesiner ey alkoymazd ve asker ve donanma masrafn kendi hazîne-
sinden sarf eylerdi. Bu cihetle merkez-i idâre olan Korfu adas
bir güzel tcaretgâh olarak Korfu’nun tüccar ve âir ehl-i servet
ve yesar memnun ve müteekkir iseler de ayak takm ngiliz-
erm hükümetinden ayrlp da hem-cinsleri olan Yunan devletine
iltihak etmek arzûsunda olarak bu arzûlarm ilân ediyorlard ve
ekseriyet anlarda olup ngiltere devleti ise ber-vech-i bâlâ bun-
lardan nakden müteneffi’ olmad cihetle def’-i gaa’ile için bu
cezirelerden vaz geçmesi müttehaz olan politikalarna muvâfk
düeceinden bir gün bu cezâyiri terk edivermek isti’dadlar
melerin efkârna yerlemekte idi. Memleketin ileri gelenleri
bundan müte’essf olup ancak ayak takmnn amatasndan
ihtiraz lefkr ü endîelerini ketm ediyorlard. u hâle nazaran
çok geçmeyp Cezâyr-i seb’a’nm Yunan devletine iltihâk agleb-ime mûl olduuna dâir oradan Âli Paa’ya mahremâne bir kt’

a

arza yazld. Bu tahmin ve hesâbmz doru çkmtr ki Fransa
imparatoru üçüncü Napoleon’un meydana koyduu (nationalite)
yani tthad- kavmyyet kaaidesine tevfikan ngilterelü Cezâyir-i
seb’a’y Yunan devletine terk eylemitir.

Korfu’da ber-vech-i merûh dört gün imrâr olunduktan
S

°f!f ,fT

UmarteS1 gÜnÜ ak§amdan sonra Loyd vapuruna râkiben
rebalahrm üçüncü pazartesi günü ale’s-sabah Bar iskelesine
çkld. Orada lenger-endâz olan doanmâ-yi hümâyun kuman-
dan miralay Dilâver Bey ile görüüldü. Ol gün Bar’da istirahat
ile ferdas Ikodra’ya gidilmek menvî-i zamîr iken kodra’nm
hal fena olup vaktin pek dar olduu ve hayvanlar hazr edilmiü mr-i mûmâileyh tarafndan beyân olunmala hemen
oradan hareket ile ol gün akamdan sonraca îkodra’ya
muvasalat olundu. Abdi Paa tarafndan istikbâl için tertîb
olunan k tabur asâkr-i âhâne sa tarafmzda ve bir kaç bin
müsellâh ahâli sol tarafmzda olarak karlkl yolun iki tarafna
dizilmi olduklar hâlde iki ate arasndan geçilerek kodra
kasabasna varld. Abdi Paa kal’aya dâvet edip ahâli tarafn-
dan ise kasabada konak hazrlanm olduu ihbâr olundukta
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te’min-i efkâr- ahâli için kasabaya girildi ve tehyi’e olunan

konaa inildi. Âzây-i meclis ile cüz’î müsâhabetten sonra vakit

geç olduundan ferdâs görüülmek üzere kendilerine ruhsat ve-

rildi. Abdi Paa redif taburlarn hâric-i kal’ada ta’biye ederek

nizâmiye taburlariyle kal’aya çekilip yirmi be günden beri orada

mahsûr kalarak hârice çkamaz ve hâriçten dahi kimesne kal’-

aya gidemez imi. “Ahâliyi te’dîb için külliyetli asker gelecek
’’

’
yollu

havâdis âyi’ olarak ahâlî-i muta’assbanm efkâr galeyâna gelmi
olduu hâlde ber-vech-i bâlâ doruca ehre nüzûlümüz hasebiyle

efkâr- âmmeye sükûnet ve ba’z- mertebe emniyet gelmitir.

Ferdâs sabahliyin Abdi Paa dâvet olunarak bulunduumuz
konaa geldi. Bu srada âzây-i meclis dahi gelerek görüüldü ve

Abdi Paa’mn isti’fâs vesile ittihâz olunarak azli ile mirlivâ

Ahmed Paa’nm kumandanlk ve mutasarrflk vekâletine ta’yin

olunduu ilân olundu.

Ba’dehû erâf ve vücûh-i belde gelip görüdüklerinde ten-

bîhât-i lâzme icrâ olundu. Cümlesi evâmir-i devlete muti’

olduklarn beyân ve memlekette ihtilâlin vücûdunu inkâr ile

Abdi Paa’nm bu yolda kendilerine iftirâ ettiinden bahsile

tebri’e-i zimmete kyâm eylediler. Bu veçhile gelip hemen ol gün
emniyet-i âmme iâde edilmi oldu. Ba’dehû nevâhi bayrakdar
takm takm arz- mutâva’at eylemilerdir. îkodra’da gün geç-

mez kan da’vâsiyle adam öldürülmekte olmala bu da’vâlarm

muvakkaten terk ü ta’tîli nâm- âhâneye olarak îlân olundu.

Garibdir ki Ikodra’da bulunduum müddetçe gerek nefs-i

Ikodra’da ve gerek Malisyalarda kan dâvâsiyle kimesne has-

mnm üzerine kurun atmad. Bunlar pek vahi adamlar olduk-

lar hâlde evâmir-i pâdiâhîye ne mertebe itâ’at ve ihtirâm ey-

ledikleri bununla dahi sâbit olur. Gelelim ihtilâlin keyfiyet-i

hudûsuna

:

Abdi Paa’nm iffetine hilâf-gîrân dahi ehâdet etti. Fakat

zâten kendisi mülkiye âdemi olmad cihetle umûr- askeriyye

ile beraber bir de meâgil-i mülkiyye kendisini artp i altnda

ezilmi olduu hâlde ma’iyyeti me’murlariyle dâiresi halkndan
ba’zlarmn sû’-i isti’mâlât cânib-i mîrîye hayli hasar vermi ve

ileri mükilâta düürmü olduu hâlde hayr-hâhân tarafndan

olunan ihtârâta kulak asmadndan bir tarafa çekilerek arada

bir rahatszlk emâreleri rû-nümâ olmu iken îd-i adhâda Abdi

Tezâkir-i Cevdet 11
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Paa mahkemede iken civârmda bir ktâl vuku’ bulmala derhâl
kaatilin ahz ü girifti için göndermi olduu zâbtyeler kaatili
ele geçrmeyip ba’z- akrabasn ahz ü tevkif etmeleri üzerine
“Böyle töhmetsiz âdemlerin tevkifine sebeb nedir

55 deyu ahâli tecemmü 5

ve mahkemeye tehâcüm ile baya Abdi Paa hakknda sû’-i
kasde ctrâ sadedinde bulunmular iken nâib-i belde Ferhad
Efendi çkp ba’z- nasâyih ile kalabal def ! eylemi ise de Abdi
Paa aleyhinde efkâr- ahâli galeyân üzere kalm iken zuhûra
gelen Ispiç vuku’ât ile ezhân- ahâli megul olarak Abdi
Paa’ya olan ibirarlarn unutmular. öyle ki mukaddemâ
muhtelit komisyon ma’rifetiyle karadallara hatt- imtiyaz
olmak üzere ta yin-i hudûd zmnnda Hersek tarafndan bed’
ile Karada etrâf dolalarak beri tarafta Bar kazâsma tâbi’
Ispiç nâhiyesine kadar mevâk’-i mu’ayyeneye mevzu 5 numara-
larn aralar hutût- mevhûme ile vasi ve Ispiç’in nihâyetinde
re s-i hudûd- selâseye karib tepe üzerine seksen numaras vaz 5

ile ikmâl-i hudûd klnm ve Ispiç nâhiyesiyle Karada hudûdu
seksen bir ve seksen iki ve seksen üç numaralar beynini vasi eden
hatt- mevhumlar ile mahdûd bulunmutur ve ba’z- mevâk’de
tarafeyn ahâlîsinden ba’zlarmm yerleri dier tarafta kalm
olduundan herkesin kendi arâzisine mutasarrf olmas karargir
olarak hudûd-nâmelere ol veçhile erh verilmi olduu misillû
seksen bir ve seksen iki numralar arasnda vâki 5

olup Sazina
denilen Ispiç mer’âs dahi bu iki numara beynini vasi eden hatt-
müstakim ile tansîf olunarak nsf Ispiç nâhiyesinde ve msf-
dieri Karada tarafnda braklp burada dahi karâr- mezkûr
mu teber olmak üzere kayd edilmitir ve mezkûr üç numara Bar
ve^Ispiç limanlarna nâzr olan silsile-i cibâlin verâsmdaki silsile-i

azîme üzerinde bulunmala bu iki silsile arasndaki arâzi bilâ-
nizâ5

beri tarafta kalmtr. Karadallar ise hatt- imtiyâz tan-
mayp Sazina arâzisine ispiçlileri uratmadklarna kanâat et-
meyip ibu ikinci silsileyi dahi geçerek Ispiç ve uan ve Zubça ve
ve Tokemil ahâlisine te’addden hâlî deiller idi. Ispiç nâhiyesinin
yüz krk kadar haneleri ahâlisi ortodoks olduklarndan lâtinler
kadar fedâkârane hareket etmediklerine ve ispiçlilerin bir çou
bahçvanlkla stanbul’a gelip gider olduklarndan yerlerinde
mevcudlar az olduuna mebnî yerlerini muhâfaza edemeyip
karadallarm matmah- nazar ise bir denize mahreç peydâ
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etmek husûsu olduundan spiç nâhiyesini Karada hükümetine

ilhak etmek sevdâsna düüp Fransalu dahi bunu terviç etmekte

idiler. Hattâ îkodra’da bulunan fransz konsolosu Hecquard îs-

piç nâhiyesini Karada hükümetine ilhak ettireceine dâir kara-

dallara kaviyyen söz vermitir. Ol vakit Fransalu’nun her

tarafta nüfûzu câri olmala Bâbâlî dahi bu türlü eyler için

Fransa devletine kar sert lisan kullanamad cihetle karadal-
lar îspiç nâhiyesini bateten basp da istilâ ediverseler müsâmaha
olunmak agleb-i melhûz idi. Binâenaleyh karadallar bir frka

ile îspiç nâhiyesine girmiler. îspiç nâhiyesinin bayrakdar hâne-

dan ve ekser-i ahâlîsi katolik mezhebinde bulunan lâtin tâifesi

olup ortodoks mezhebinde bulunanlar dahi usûl ve âdetleri

iktizâsmca bayrakdara tâbi’ olduklarndan ahâli Karadalu’ya
teba’iyyet etmeyip bayrakdar Yovo îkodra tarafndan is-

timdâd ettikte îkodra malisyallarmdan bir frka bunlarn
imdâdma seirtmi. Abdi Paa bunu göricek be alt tabur

asâkir-i âhâne ile Bar’a ve oradan îspiç sâhiline vürûd ile yedi

yüz bu kadar kadem irtifâ’mda bir sivri tepe üzerinde vâki’

Nihay kal’as harâbesine çkp Dilâver Bey dahi gemiler ile

îspiç sâhilinde lenger-endâz olarak karadallarm oradan def’i

esbâbma teebbüs olunmu ise de henüz oraya mühimmât-
lâzme nakl olunmadan karadallar her tarafn muhâsara
etmiler. Bu kal’ada ise su bulunmadndan ol gece asker

susuz kalm ve havf ü endieye dûçâr olmu iken îspiç bay-

rakdarmn familyas gece görünmez da yollarndan bala-

rnda testiler ile asâkir-i âhâneye su tamlar. Karadallar
taraf taraf hücûm etmiler ise de donanmâ-yi hümâyundan
top atlmakla sâhil tarafndan çekilip dier taraftan dahi asâ-

kir-i âhâne güzel müdâfa’a etmeleriyle hayli mecrûh ve te-

lefat vuku’ bularak îspiç nâhiyesinden çekilip gitmiler. Bu-

nun üzerine Abdi Paa Nihay kal’asm ta’mîr ile içine mik-

dâr- kâfi asker brakp bu veçhile îspiç nâhiyesi karadal istilâ-

sndan kurtulmutur. Hecquard ise bu babda karadallara
vermi olduu sözünde yalanc çkm ve bu cihetle karadallar
yannda itibârn zâyi’ etmitir. Binâen-aleyh Raguza’da tevak-

kuf ederek hâlen îkodra’ya gelememitir. Eer karadallar
îspiç bayrakdarm celb etmi olsaydlar îspiç nâhiyesinin Kara-
da’a mültehik olmu olaca bî-itibâh idi. îte bu vuku’ât ile
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kodrallarn ezhân megul olarak Abdi Pasa’nn aleyhinde
hareketten fârig olmular iken mu’ahharen efkâr- âmmeyi
tehyc edecek ba’z- vuku’ât zuhûra gelmitir.

.

öyle ki puzi kazâsmda vâki’ Grabafça nam karye ahâ-
lisi ortodoks mezhebinde olup ittihâd- mezheb hasebiyle kara-dal tarafna mâl ve müncezib olarak bunlardan bir takm
karadalmn tevikiyle Podgoriça kazâsmda vâki’ Botuna nam
karye muhtar olan ve ehl-i islâmn mu’teberânndan bulu-
nan Ramo nam zâti kati ile ban Karadalu’ya takdim etme-
leriyle koca-balarma Karada Bey’i tarafndan nian verilmi
ise de bunlar artk Grabafça’da ikamete cesâret edemediklerinden
cvar-i karyede vâki’ bir tepe üzerinde kulübeler ve etrâfna divar
gibi ba’z- mertebe istihkâmlar inâ etmiler ve li-ecli’l-muhâfaza
içlerine bir mkdar karadalu almlar. Grabafça’nn bakyye-i
ahâlisi ol ekyaya uymayp karyelerinde kalmlar. Ramo’nun
akrabas ise ahz- sâr için Hot malisyasma mürâca’at etmiler.
unun uzerme Hot dalarndan ve dier Ikodra malisyalarn-

dan bir çok malsorlar bi’l-ittihâd bagteten hareket ile Grabafça
ekyâsnn ber-vech-i bâlâ bir tepede yaptklar karye-i cedide
uzerme hücûm ile cümlesini dam ederek ser-i maktu’larm
Podgoriça’da gezdirdikten sonra âdet-i kadîmeleri üzere çeleng
almak için kodra kakasna vaz’ ile tehir etmek üzere oraya
getirmiler. Bu karye eerçi Karada hatt- imtiyâzmm hâricinde
ise de kelle kesmek ve bunun için çeleng ve bahi vermek nezâ-

’

.

t~. asryyeye^ muhâlif olduu beyâniyle muhâlefet olunmak
istenildikte dalularm âdet-i kadîmeleri bu minvâl üzere cârî
ola-geldiine binâen bu muhâlefeti gördükleri gibi silâhlarn
çkarpjkodrallarm önüne terk ile ya fellah olup dalmak yâhud
karadallara katlmak mânâsn irâb etmiler. îkodrallar dahi
Bizsizim ayrlmayz” deyu nâçâr anlarn tervîc-i merâm kaydna
dümüler. Abdi Paa bu hali göricek çâresiz dallara çelengler
ve bahiler îtâsma mecbûr olmu ve bu veçhile gaa’ile ber-taraf
edilmitir.

Müteâkben Vranine vak’as [vuku 5

] bulmutur. öyle ki
Ikodra gölü sâhillerinde vâki’ olup seksen hâneden ibâret olan
Vranine^ karyesi

_

ahâlisi dahi ortodoks olmak mülâbesesiyle
Karadalu’ya tâbi’ olduklar hâlde karadallar külliyetli olarak
gelip bu karyeyi ihrak etmiler ve orada nâ-be-mahâl hânelere
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karîb ve usûl ve kaa’ideye muhalif olarak binâ olunmu ve içinde

lâ-ekal yetmi seksen kii bulunmak merût iken beliyye-i irtikâb

olmak üzere derûnunda yalnz yirmi nefer asâkir-i muvazzafa

ile bir yüzba bulundurulan kule üzerine hücûm ettiklerinde

asâkir-i merkume son dereceye kadar çalp bir hayli ekyây
itlâf etmiler ise de karadallar her taraftan üüntü ederek

kulenin etrâfma ot ve odun vaz’iyle ihrâkma teebbüs ettiklerinde

derûnunda bulunan yüzba Osman Aa Koka cebhâneye ate

urup yirmi nefer arkadalariyle beraber kendisi ber-hâvâ olmu
ise de kuleye sarlan ve civârnda bulunan pek çok karadallar
dahi telef olmutur.

Bunun üzerinde karadallar Vranine karyesi civârnda

bulunan Maksud ve Manastr ve Za’im kulelerine pek iddetli

hücumlar etmiler ise de derunlarmda bulunan asâkir-i muvazza-

fa ile Manastr kulesindeki topçu neferleri fevka’l-gaye müdâfa’a

ve mukavemet etmekle bu kuleler kurtulmutur. Fakat haylice

zedelenmilerdir. Hele Za’im kulesi küçük ve hendesesiz bahçvan
kulübesi tarznda ve Manastr kulesinin karakolu mesâbesinde

bir ey olup derûnunda bulunan on dört nefer asâkir-i muvazza-
fann dördü zâten hasta bulunduu ve ikisi ehid ve ikisi mecrûh
olduu hâlde bâkî alt neferi fevka-mâ-yetesavver mukavemet
etmiler hattâ karadallar talar ile kulenin mazgallarn tkayp
yataanlar ile kapsn krmlar iken bu alt nefer kapnn iki

tarafna inksâm ile sebât- tâm gösterdiklerinden karadallar
içeriye girememiler. Lâkin kule pek ziyâde harâb olmutur.

Maksud ve Manastr kuleleri ana nisbetle cesimce ve metince

olup içlerinde top dahi bulunduundan karadallar bunlar
pek de o kadar tazyik edememilerdir. Fakat topçu neferâtmdan

birisi yaralanmtr, ite Maksud ve Manastr ve Za’im kule-

lerinde asâkir-i muvazzafa ve topçu neferât minvâl-i merûh
üzere on dört sa’at dilîrâne müdâfa’a ettikten sonra mirlivâ

Ahmed Paa alt yüz nefer ile imdâda erierek karadallar
savuup gitmilerdir. Grabafça karyesi ahâlîsinden olup da
Karadalu’ya teba’iyyet etmemi olanlar artk yerlerinde dura-

mayp beri taraflara dalm olduklar cihetle ibu Vranine

vak’asmdan bir gün sonra karadallar gelip Grabafça karye-

sini ihrak eylemilerdir.

Karadallarn ber-vech-i bâlâ Vranine kal’asma hücû-

munda civârmdaki kulelerden top atlarak kodra’ya ve Hot
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(ianâ i’âr-! keyfiyyet olundukta icâleten vapur ile askergönderilse Vranne kurtulabilecek imi. Abdi Paa ise ibtidâvapur» «UdU hâl için g5„d„ip ge.diL» sonra Ahmed Paa-y göndermi ve Hot malisorlan top seslerini duyduklar g bi
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Ortodoks mezhebinde bulunan hristiyanlar gerek ehl-i

slâm ve gerek lâtinler yannda muhakkar olduklarndan anlar

ittihâd- mezheb hasebiyle Karadalu’nun gayretini güderler.

Lâkin kodra’da ortodokslar pek azdr. Ehl-i slâm ile lâtinler

her veçhile müttehid olarak hareket ederler ve ikisi ortodokslara

kâfir nazariyle bakarlar. Elhâsl mukaddemâ buralarda din-i

nasârâ ve ba’dehû dîn-i slâm münteir olmu ise de ihtilâf-

din anlarn asabiyyetlerine ve kavmiyyetce olan ittihâdlarna

halel getirmemitir ve lâtinler ez-kadim cizyeden mu’âf ve buna
mukabil askerlik vazifesiyle mükellef olup yevmiye üçer yüz dir-

hem kokoroz ekmei ve bir kuru katk-bahâ ile her nereye emr
olunsa gitmei hâlâ kendilerine vazîfe-i mahsûsa bilirler. Ancak
muhârebede isbât- merdânegî edenlerine çeleng ve kelle getiren-

lerine bahi verilmek âdet-i kadîme olduu hâlde kelle gezdirmek

âdeti düvel-i mütemeddinede memnû’ olduundan Devlet-i aliy-

ye’de dahi bu kaa’ide terk olunmutur. Hâlbuki Karada’da bu

âdet cârî olduu hâlde Ikodra dallarn bundan vaz geçirmek

güçtür. Meer ki îkodra’da slâm ve hristiyan tefrik olunmak-

szn îcâb- hâl ü mahalle muvâfk olabilecek sûrette tensîkat-

askeriyye icrâ olunup da cümlesi bir muntazam hâlde muhârebe-

lerde istihdâm olunarak bi’t-tedric usûl-i medeniyyeye altrla.
Mirlivâ Ahmed Paa ber-vech-i merûh hem mutasarrf ve

hem kumandan vekili nasb olundu ise de umûr- mülkiyyeye

nezâretten baka alâ-hilâfi’l-kyâs olarak umûr- askeriyye dahi

me’mûriyyet-i mahsûsa-i dâiyâneme müterettib olarak umûr-
askeriyyeye dâir gerek Bâb- seraskerî ve gerek ordu-yi hümâyun
müirlii ve mevâk’-i âire ile olan muhâberât hep taraf- dâi-

yânemden icrâ oluna-geldiine ve muhâsebât- atîkanm tedkîk

dahi me’mûriyet-i mahsûsa-i dâiyânem iktizâsndan bulunduu-
na mebni meguliyetimiz pek ziyâde olduu hâlde müzâyaka-i

mâliyye fevka’l-âde olduu cihetle ne yapacamz arm
idik. Zirâ ol vakit Bar limannda bir filo donanma ve kodra
sancanda nizâmiye ve redif olarak on iki tabur piyâde ve bir

tabur nizâmiye süvâri ve bir kaç bin ba-bozuk arnavud asâkir-i

muvazzafas olup bunlarn emr ü idâreleri hayli mükil idi.

Nizâmiye taburlarndan ba’zlarmn maâlar otuz bir ve otuz

iki aylk tedâhülde kalm idi. Askerin ekmek ve et taynlarnn
tedâriki için azîm zahmetler çekiliyordu.
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85 senesi safermin on bei tarihiyle müverrahan kodra’-
dan taraf- senâ-verîye vârid olan bir kt’a mektubda "kodra
cbal- mülhakatnda semere-i lutf u inâyet-i celüe-i rahîmâneleriylem ve ihya buyrulan cevâmi’-i erife ve mekâtib-i sbyânmbah etmi ve etmekte bulunmu olduu muhassenâtm ta'dâd kaabilolmadndan tafsilden mubâ’adet klnm âsâr- cemile cümlesinden
olarak emr- mesnûn- hitâm icraya izhâr- hâhi eden kesânm mkdârm
mubeyyn mekatb- metreye nezâret etmekte bulunan kodra mekteb-i
rudyye muallm- evveli ükri Efendi dâîlerinin tanzim etmekte olduu
defter- shhat-esernden alnan icmâl pusulas manzûr- âsaf- ekremîleri
buyrulmak üzere leffen ve aynen takdime m.ücâseret klnm mekteblerinm- kuadndan bu ana kadar sünnet olmular ile imdi olmak üzere
bulunanlar be bin yüz yetmi üç nefere bali olup bunlar içinde yüzyan tecavüz eden otuz nefer dahi bulunmutur. Mekâtib-i mezkûreye
devam eden agrdân- zukûr sekizyüz elli ve üçyüz krk be kz ki bin
yuz doksan be nefer olup yaknda muallimler yetitirilecei umulmakta-
dr. Kaplk mektebi talebesinden olup inde’l-imtihân cevab vermi ve okuduk -

derslerim ra e eder cedvel ile yazmakta olduklaryazlarn pigâh-
me al-iktnah- rahmânelenne takdime cesdret ve ol babda masrûf
buyurulan mayet- celile- âsafânelerinin âsâr- nâfVasiyle cibâl-i mezkûre-
demuceddeden envar- lm u diyânet ner olunarakyirmi bin nüfus belây-i
cehaletten ve bir takm âdât- atîka-i âtla ve akaa’id-i bâtladan kurtulup
içlerinde okuryazar adem yetitirilmekte idüini kemâl-i fahr u meserret
ile arz u âra müsâra’ate cesâret ederim” deyu dere edilmi ve Ma-
lsya çocuklarnn yazlar dîde-i ibtihâc ile görülmütür.

Garibe : Arnavudlar kokoroz ekmei yemee me’lûf
° up buday ekmei mdlerinde çörek envâ’mdan add ü itibâr
oluna-gelmtir. Bu esnâda ise kokoroz bulunmayp arnavud
asakr-^ muvazzafasma asâkir-i nizâmiyye gibi buday ekmei
verilmee balanm olduundan arz- ikâyet eylediklerinden
boluk-balar meclise celb olundu. Vuku’ bulan müzâkere es-nasmda res- meclis unvânm hâiz olan Hac Muhtar Aa
Filan tarihte bir kaht oldu. kodra ahâlîsi bir haftadan ziyâde hep
buday ekmei yedüer. Ne var siz de birkaç gün buday ile geçinin.
Elbette^ bir çâresi bulunur” deyu anlar tekdir ile def’ eyledi. Hele
muteâkben Korfu’dan kokoroz gelerek gaa’ile külliyen ber-
taraf oldu.
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ibu Muhtar Aa Ikodra’da en müsin bir âdem olup hattâ

Büyük Napoleon Venedik’i istilâ ettikte kendisi Ikodra mu’tebe-

rân- tüccarndan olduu hâlde orada bulunmu ve yannda kül-

liyetli mal bulunmala Napoleon’a arz- hâl eylemi. O dahi ordu-

sunda ana ta’yîn-i mekân etmekle elindeki emvâli gaalî bahâlar

ile satarak haylice kesb-i servet ve yesâr eylemi olduu kendisin-

den mesmû’dur. Ikodra’ [da] silâhsz gezmek aybdr. Lâkin

Muhtar Aa fevka’al-âde yal olduundan böyle tekellüflerden

muâf olmu. Elinde bir asâ olduu hâlde gezer ve silâhsz âdem
üzerine silâh çekmek örf-i âdet-i beldeye muhâlif olduu ci-

hetle artk husamâ errinden dahi emîn olarak hiç kimesneden

ihtirâz etmeksizin lâübâliyâne gezer ve serbest söyler idi ve âkil

ve hayr-hâh bir zât idi. Evlâd u ahfâd pek çok olup büyük
olu yetmi yan tevcâvüz etmi idi. Biz yine sadede gelelim.

Bu esnâda Mütercim Mehmed Rüdi Paa’nm Serasker ol-

duuna dâir alman telgraf-nâme mûcebince bi’l-cümle mevâk’-i

askeriyyeye i’âr ve îlân olundu. Ikodra’dan Prizrin’e ve Ma-
nastr’a giden Puka caddesinde ba’z- ekyâ zuhûr etmekle em-
niyet münselib olduundan buna bir çâre bulunmak üzere

bu kerre ol havâli mu’teberâmndan ba’zlar Ikodra’ya dâvet

olundu. Bu esnâda Gusine kazâsma mülhak Vosay karyesi ahâ-

lisiyle Gusine meclisi âzâs miyânelerinde münâfese ve muhâsama
vuku’a geldiinden ve Gusine kazâs müdîrinin derûn u birûn-

kasabada nüfûzu olmadndan dolay Vosay karyesinin vurul-

mas için Gusine mevki’i kumandan Miralay Ali Bey’e bir

kt’a mazbata verilmi ise de nezâket-i mevk’iyyeye nazaran

Ikodra’dan istîzân etmi idi. Bunun üzerine Ikodra vücû-

hundan Podgoriça’l Abdullah Bey hemen oraya varp da hüsn-i

sûretle def’-i gaa’ile etmek üzere Gusine müdirliine intihâb ve

ta’yin klnd. Abdi Paa dâmâd Kolaas Hilmi Bey dahi tah-

kik-i ahvâl zmnnda me’mûriyyet-i mahsûsa ile Gusine’ye

gönderildi.

Mukaddemce Karada hatt- imtiyâz ta’yin olundukta

Vasovik-i bâlâ Karada tarafnda ve Vasovik-i zîr hatt- imtiyâ-

zn hâricinde braklm idi. Vasovikliler ise bir kabile olduk-

larndan yek-dierinden ayrlmayp kâffesi ma’nen karadallarm
zîr-i nüfuzunda olarak isyanda musrr-idiler. Çünki Gusine kazâs

fi’l-asl Bosna eyâletine mülhak ve ahâlîsi bonak olup arâzisi
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dahi Bosna da câri olan usûl üzere çiftlikâta münkasem idi ve
Vasovik-i zîr nâhiyesi yedi sekiz yüz hâneyi hâvi olduu
hâlde hep Gusine bey ve aalarnn çiftlik arâzîsi idi. Hattâ
üç yüz hânesi Gusine beylerinden olup ol vakit Akova kazâs
müdîri bulunan Ali Bey’in çiftlikât idi. Vasovikliler ise çiftlik

ra iyyesi iken karadallara istinâden çiftlikten halâs ile her biri

tasarrufunda bulunan arâzîyi benimsemi olduklarndan gusi-
nelilerin tekrar zr-i hükmüne geçmemek için her türlü fedâ-
kârl gözlerine aldrmlar idi. Mûmâ-ileyh Ali Bey ol havâlide
sâhib-i nüfuz bir zat olduu cihetle ann Gusine müdîrliine tah-
vîl-i me’mûriyyeti bu kerre Gusine kumandan Miralay Ali Bey
tarafndan inhâ olundu ise de ann oraya vürûdunda nâ-be-hen-
gâm bir Vasovik gaa’ilesi çkaca derkâr olmala bu inhâ terviç
olunamad ve mukaddema Vasovik-i zîr’in zabt için mirlivâ Ah-
med Paa nn ol tarafa îzâm Serdar- ekrem Ömer Paa tarafn-
dan Abdi Paa ya gelmi olan ta’lmatta münderic olmala evvel-i
emirde Gusine’de mikdâr- kâfi zahire bulundurmak lâzm gel-
mekle etraftan tertîb olunan kokorozun bir haylisi Gusine’ye
gelmi ve bâkîsi gelmek üzere bulunmu ise de hareket te’ahhur
eylediinden gusinelilerin can sklp “

Ta önümüze düünüz- Vaso-
vik üzerine gidelimyâhud buradan gidiniz ve bizi hâlimize terk ediniz

”

deyu hükümete kar sert lisan kullanmaa balamlar. Hâlbuki
oralar mürtefi’ ve souk mahâller olmak hasebiyle biraz daha
vakit geçerse k basp harekât- askeriyyeye meydan kalmya-
ca derkâr idi ve Vasovik’in civârmda ve Gusine’ye iki buçuk
sa at mesafede bulunan Varjanice denilen ehl-i slâm karyesi
geçen sene muhâfaza olunamadmdan karadallara teba’iyyet
ederek hâlâ ol hâl-i pür-melâl üzere kalmtr. u hâle nazaran
Vasovik’in ii te’ahhur ederse buras dahi Hersek nevâhî’-i âsiyyesi
idâdma dâhil olaca derkâr idi. Bu kerre Gusine mevk’i kuman-
dan Miralay Al Bey’den vârid olan mektubda Vasovik’in
zabt çm bir tabur ihâneci irsâl ve malisorlardan yâni dal-
lardan be bin ba-bozuk asker tertîb ve bunlarn levâzmât
hemen tertîb olunmak ve bu hareket için nihâyet yirmi gün
kadar meydan olup Vasovik’in zabt matlûb olduu hâlde ne
yaplacak ise bu yirmi gün zarfnda yaplmak lâzm gelecei
muharrer olup hâlbuki bu müddet zarfnda tedârikât-i lâzimenin
icrâs mükil idi. Çünki Vasovik’in ekser mahfilleri sehl ve sah-
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ra olup ve müstahkem bir [mevjk’leri olmayp Bihor ve Akova

kazâlar tarafndan asker evki dahi kolay ise de Gusine ve Plava

tarafndan giden yolu Suçiste nam dar ve sarpça bir boazdr
ve lede’l-hâce Karadalu yedinde bulunan Vasovik-i bâlâ’ya

istinâd ederler ve yazn hayvanlarn yaylalarda sürüp ve vaktiyle

arâzîlerini zirâ’at ve zahirelerini iddihâr ederek mevsim-i itâ

hulûlünden mukaddem hânelerine girip kn bir tarafa gitmezler.

u hâle nazaran eer yazn üzerlerine varlsa ekser ahâliden hâli

mevâk’i zabt edip durmak lâzm gelir. Kn ise ziyâde kar

düüp edid souklar olduundan harekât- askeriyye mükil olur.

Binâen-alâ-zâlik burasnn zabt için iki mevsim-i münâsib olup

biri kasmdan bir ay mürûruna kadar olan müddet ve dieri

souklar krlmaa ve karlar erimee balad zaman ki ehr-i

marttr.

Bu iki mevsimden kangsmda olursa olsun Suçiste boazndan
iki tabur nizamiye ve iki kt’a top ve iki bin kadar malisor ile

Gusine ve Plava ahâlîsinin irsâl olunmalariyle beraber bu kuvvete

sa cenah olmak üzere ipek kazâsma tâbi’ Rugova nâhiyesi

üzerinde dahi bir tabur nizâmiye ve iki kt’a top ve bin be yüz

kadar malisorlarm sevk olunmalar ve Gusine’nin cânib-i garbi-

sinden çkp gelmesi melhûz olan karadal’lara kar durmak ve

sol cenâh olmak üzere bu tarafa dahi bin be yüz kadar malisor

gönderilmesi ve bu srada Bihor ve Akova kazâlar ahâlîsinin

dahi nefîr-i âm olarak Vasovik üzerine hücûm ettirilmesi lâzme-i

hâlden idi. Yakova ve ipek kazâlar malisyalarndan derhâl

be bin askerin cem’i ve Ikodra’dan bir tabur ile iki kt’a da
topunun evki kaabil ise de evvelce asâkir-i âhânenin me’kûlât

ve levâzmât ile malisorlar için lâzm gelen mikdâr- kifâye

kokorozun Gusine’de mevcûd ve müddehar bulunmas ve

malisorlara katk-bahâ olarak yevmiye krkar para îtâs ve iç-

lerinden i görenlerine atâyâ verilmesi mu’tâd- kadîm olduun-

dan lâ-ekal elde bir kaç yüz bin kuru tedârik olunmas ve

taburlar için mükâri tedârik ve âmâde klnmas ferâiz-i hâliyyede

idi ve bir de malisorlar cesûr ve cengâver bir tâife olup yldrm
gibi me’mûr olduklar[n] vururlar ise de i bittii gibi artk te-

vakkuf etmeyip yerlerine avdet ederler. Vasovik’te kn asâkir-i

nizâmiyyeyi barndracak bir yer dahi olmadndan Vasovik

zabt olduu gibi emr-i muhâfazaya bakmak üzere sekiz yüz,bin
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kadar Toska askerinin dahi evvelce tedârik ve imâli lâzm gelirdi.
Bunlara ise vakt [ü] hâl müsâid deil idi. Binâen-aleyh bu husus
hakknda Hersek nevâhî-i âsyyesinin terbiyesiyle megul olan
oerdar- ekrem Ömer Paa’ya bir kt’a ifreli telgraf çekildi.
una cevaben Ömer Paa’dan. gelen ifreli telgraf-nâmede “Va-

somk vurmak Ali Bey’ in ii deildir. Çünki Karadalu be-heme-hâl
külliyetli askerle Vasovik’ e iâne edeceinden bizce tertibin dahi ana göre
külliyetli olmas ve muktedir kumandan bulunmas lâzmdr ve dallar
toplansa bile bunlar yalnz yama ve hâne ihrâk gibi eylere sapacak-
larndan nhâyetü’l-emr devletçe mükilât ve bir takm ta’rizattan baka
jadelen olamaz. Bu sûrette Vasovik slâhâtnn evvel-bahâra ta’lik
olunmas umûr- zarûriyyedendir. Evvelce on tabur ile Piva’ya girdim. Ka-
radalu ve sair ekyd on bin kiiden ziyâdece olduklar hâlde iki defa harb
oldu. Ekyâdan kendi ifâdelerine göre alt kapdan ile be yüzü müteca-
viz vefeyât veyaral, ve bizdenyüzyetmi kadar ehid ve mecruh olmutur.
Pvada kal’a ve. sthkâmât- lâzmeyaplp alt aylk zahire ve mükemmel
cebhane

.

ile mkdâr- kifâye asker ikaame olundu. Nikik’e ahâli için
külliyetli zahire sevk olunuyor. Trebin tarafnda bir mikdar ekyâ ume
nahiyesine tecâvüz etmiler yaknda bi-keremihi ta’âlâ anlarda hâllerini
görürler. Raguza’da mahsus bir çok yalanlar ner- olunuyor. Bunlara
havale- sem’- itibâr buyrulmamas mütemennâdr efendim.” deyu
muharrer bulunmutur. Binâen alâ-zâlik [msr]a’:

Küad- gonce-i dil kald bir bahâra dahi

zemzemesyle Vasovik ii çâresiz bahâr- âtiye ta’lîk olundu.

• ?ar5b'i abvâl_i sâblkadandr. ki merhum Reid Paa sadâ-
retmde Nafiz Paa tarafndan yaplan bir sâl muvâzenesinde
vâridât- 1 devletin masârife nisbetle otuz bin keseye karib fazlas
görülmekle mebâl-i mezbûre atiyye-i seniyye olarak vükelâ
beyninde taksim olunmu idi. Fazla-i mezbûre ise mümteni’ ü’l-
husul bakaayâdan olduu hâlde vükelâ hazîneden aldklar havâ-
le-nâmeler mûcebince hisselerini sehlü’l-husûl emvâlden istîfâ ede-
rek fazla görünen mebâli hep hazînenin bekaayâ defterlerinde
kalm idi. ite bu bakaayâdan olarak Vasovik nâhiyesi üzerindek yüz altm üç bin dört yüz sekiz kuru ve yine Gusine kazâ-
sma mülhak olup hâl-i isyanda bulunan Polime nâhiyesi üzerinde
on bin kurua karib bakaayâ olduu tahkik ile ma’a’t-ta’accüb
te’essüf olunmutur. Biz yine mâ nahnü-fîhimize gelelim.
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Düvel-i Avrupa’nn ittihâz eylemi olduklar politika ikti-

zâsmca ol vakit Karada beylii Devlet-i aliyye’nin bana bir

büyük belâ olmu idi. Çünki karadallar hatt- imtiyâzm
hâricine çkp ba’z- kurây ihrâk ve ebnây-i sebile ta’arruz

ederek etmedikleri habâsetler kalmaz iken asâkir-i âhânenin
hatt- imtiyâz dâhiline girmeleri kat’iyen memnu’ idi ve

gûyâ hatt- imtiyâzm hâricinde bulunan nevâhî-i âsyye
ahâlisi asâkir-i âhâne ile kavga ediyordu. Hâlbuki anlarn
az’af- muzâ’afi karadallar anlar ile beraber ceng ederler

ve bozulduklar gibi nevâhî-i âsyye ekyâsiyle beraber Ka-
rada içine savuup giderler idi. Bu cihetle deil karada-
llarm belki bizim nevâhî-i âsyyemiz ekyâsnm terbiyesi bile

kaabil olamazd. Binâen-alâ-zâlik Serdâr- ekremin Piva’da

muzafferiyetine dâir makam- sadâret-i uzmâya keide olu-

nan telgraf-nâme-i dâiyâneme cevâben vârid olan telgraf-

nâme-i sâmîde “ Terîn-i evvel-i frenginin on yedisi tarihiyle müverrah

telgraf-nâmeleri manzûr- hazret-i pâdiâhî buyrulmutur. Serdâr- ekrem

hazretlerinin eyledii hareket-i askeriyye nevâhî-i âsyyeyi itâ’ate almak için

kendilerine verilen ta’lîmat ve me’zûniyet dâiresinde olarak eerçi ekyây-
muhâribenin içinde karadallar bulunmu ise de asâkir-i âhâne Kara-

da hududuna tecâvüz etmeyip tecâvüzî hareketten ictinâb olunmu
olmas pek ziyâde takdir olunmala ibu telgraf-nâmenin müârün-ileyh

hazretlerine îsâli matlubdur” deyu buyrulmala keyfiyet Serdâr-
ekreme tebli olunmutur.

Asâkir-i redîfeye lâykiyle baklmam olduu cihetle nefs-i

kodra’da bulunan redif taburlar hasta ve za’îf dümüler idi.

öyle ki üç taburu lede’l-muâyene üç yüz hastas ve dört yüz on
iki za’îfi bulunup ba’zan içlerinde yevmiye yedi sekiz vefeyat

vuku’ buluyordu. Derhâl emr-i tedâvîlerine baklmak üzere hâne-

ler istikrâ ile hastahâne ittihâz olundu ve oldukça salam olanlar

dahi hâric-i kasabada Beylan ovas nam mahalde çadrlar rekz

ile oraya çkarld. Fakat kn bunlar kodra’da kalr ise cüm-
lesinin telefolacaklar etbbâ tarafndan haber verilmekle keyfiyet

makam- seraskerîye i’âr olunmas üzerine iâdelerine ruhsat
verilmitir. Gusine’de iki tabur nizâmiye bulunup Gusine ise

küçük bir kasaba olduundan orada klamalar kaabil olama-

yaca cihetle vakt-i itâ hulûlünde bu taburlardan birinin

Plâva kasabasna nakli Gusine kumandan Miralay Ali Bey
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tarafndan istîzân olunmala ve mevsim-i itâ dahi takarrüb
etmekle hemen mevsimi hulûlünde bir taburun Plâva’ya nakliçm mr- mûmâ-ileyhe taraf- dâiyânemden me’zûniyet verildi
ve keyfiyet makam- seraskerîye bildirildi.

Bu esnâda Ikodra malisyalarmn bayrakdarlar çelip arz-
mutava at ettiklerinde dâimâ hükümetin evâmirine tevfîk-
hareket eylemeleri zmnnda kendilerine nasâyih-i lâzme icrâ
olundu. ^Cümlesi bu kadar yüz senelerden beri Devlet-i aliyye
hizmetkârl ile mübâhî olduklar cihetle bundan böyle dahi
evâmr- hazret-i pâdiâhîye muhâlif harekette bulunmayacak-
larna dâir te’mînat verdiler. Ancak bunlarn ekseri katolik
mezhebinde olarak Ortodoks mezhebinde bulunan karadallarm
hasm- can olduklar hâlde karadalilarn haydudluk yolunda
vuku a gelen hâl ü hareketleri îkodra dallarnn rk- gayret

Ti ^
am

jy
etlerini tahrik ile galeyân- efkâra sebebiyet vermekten

hal deiller d. Podgoriça tarafnda hatt- imtiyâza karib olan
ba’z- kurâya dahi karadallarm ta’arruz etmekte olduklar
Podgoriça mevk’ kumandan Osman Paa tarafndan is’âr
olunmakta idi.

Bir seneden beri îpozi mahsur hükmünde olup zehâiri
ara sra Podgorça’dan bir kaç tabur ile gönderilmekte bulun-
mutur. Podgoriça’nm levâzmât dahi îkodra’dan kayklar ilekn Plavniça karyesine ve yazn sular çekilmekle bu karye
kurbunde vâki’ Zetiçe iskelesine ve andan berren Podgoriça’ya
nakl olunagelmitir. Zetiçe iskelesinden Podgoriça’ya kadar düz
sahra ve üç sa’at kadar mesâfe olup karadallar haydud-
lukla buraya kadar gelip îsâl-i mazarrattan hâli olmazlar idi
ve Ikodra golünde ileyip Londora tâbir olunur kayklara bine-
rek ve güzergâhlarnda vâki’ Aleksandr ve Gramajor adalar
sularndan bir takrible geçerek korsanlkla gölün her tarafna
sal- hasar u mazarrat ve ehl-i slâm londoralarma ve âir
kayklara ve hatta küçük gemilere hücum ve rampa ederek zab-
tna cür’et ede-gelmilerdir Fakat gölde ileyen Boyana nam
vapur- hümâyûnun çâresini bulamayp andan havf ü ihtiraz
üzere olduklarndan Podgoriça tarafndaki asâkir-i âhâne
zehâr ve levâzmâtnm nakli zmnnda haftada iki gün vapur-
mezkûr Ikodra’dan Zetiçe iskelesine iler ve zahire ve eyây-
sâ’re memlû londoralar çeker idi ve Zetiçe’nin yirmi be dakika
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kadar ilerisinde ikame olunan asâkir-i âhâne li-ecli’t-tahaffuz

bir ta’biyecik yapp bu veçhile Podgoriça tarîkinin te’ minine

ikdam olunmakta idi. Vapur- hümâyun eyyâm- seyr ü hareke-

tinde hep istim üzerinde bulunup istimsiz sevâhilde durmas
muhâtaradan sâlim görünmüyor ve vapurun eyyâm- seyr ü

hareketinde ahâlînin londoralar dahi gölde serbestçe seyr ü

hareket edip âir günler gölde emniyet münselibdir. Hattâ geçen

mâh-i saferin beinde zahire memlû iki londora gelipte Zetiçe

iskelesine yanadkta karada korsanlar gelip bu londoralar

ahz ve bir çavu ile iki neferi îdâm etmiler ve iki üç gün sonra

podgoriçallarn zahire memlû iki londorasm ahz ve bir hafta

sonra Kraina sâhilinde vâki’ itar limannda ehl-i islâmdan iki

kiiyi îdâm ile bir londora igtinâm ve andan on gün sonra

Köpük limannda ehl-i islâmdan bir ve lâti milletinden iki

kiiyi kati ile arpa yüklü iki londora gasb etmilerdir. Karada-
llar vapuru yakmak üzere bir çâre aramakta olduklar ve hattâ

iki kt’a toplu büyük kayk yaptrmak teebbüsâtmda bulunduk-

lar haber alnd.

Gölün . kef ü muâyenesi zmnnda akdemce Bar kuman-
dan Dilâver Bey kodra’ya celb olunmu idi. Rebî’ülâhirin on

ikinci perenbe günü mirlivâ Ahmed Paa ve Dilâver Bey ve

meclis reisi ihtiyar Hac Muhtar Aa ile birlikte vapura râkiben

kodra sâhilinden hareket olundu. Karadallar rast geldikleri

ehl-i slâmî bilâ aman îdâm edip fakat ara sra ba’zlarnm burun-

larn kulaklarn keserek salverirlerdi. Bu cihetle Ikodra’da

askerîden ve sâireden burunsuz ve kulaksz hayli âdemler görü-

lüyordu. Binâen-aleyh bu kerre ma’îyyet me’mûrlarmdan çou
birlikte refâkatten ictinâb eyledi. Hattâ erkân- harbiye zâbita-

nmdan olup Ikodra’da bulunan bir zâbit birlikte gelip de

keifte bulunmas için kendisine haber gönderildikte keyifsizliin-

den bahsile îtizâr eyledi. Hâlbuki marîz olmayp temâruz eyledi-

i tahkik olundu.

Ber vech-i bâlâ kodra’dan hareket olunarak ibtidâ Gra-

macor adasna varlp görüldü ki Karada sâhiline gayet karib

ve küçük bir ada olup üzerindeki kule harâba mürif olduu
hâlde derûnunda elli altm kadar muvazzaf Toska askeri var

ol mevk’-i hatar-nâkte bir harab kuleyi bekliyorlar bir seneden

beri aylk alamadklarndan güzete maâlarmn îtâsn recâ
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ettiler. Mukaddemce burada iki top var iken ta’biye ve kule

harâb olmak hasebiyle âyed ki karadallar külliyyetli olarak

gelip te bunlar alr deyu kaldrlm ve bî-çâre arnavudlar bu
mevk’-i hatar u tehlikede braklm hâlbuki burada iki top

bulunduu hâlde Aleksandr adasndaki toplarn gülleleri ile

kavuabileceinden Karada korsanlarnn güzergâh sedd-edil-

mi olur. Binâen-aleyh hemen bu kulenin ta’mîri ile iki top ta’-

biyesinin inâsna mübâeret ettirilmi ve ifây- muktezâs K rain a

bölük-bas Murtazâ Aa’ya havâle edilmitir. Ba’dehû buradan
tahrîk-i çerh-i azimet olunarak Aleksandr kal’as pigâhma
varld ve hemen londoralara râkiben Vranina kal’as harâbesine

gidilip karaya çkld. Muhterik kulenin divarlar ühedâ kaniyle

boyanp hâlâ lâ’l-gûn bulunduu hâlde görüldü ve mahruk-
merhum Yüzba Osman Aa Koka’nm biraderi Yusuf Aa
bir mikdar asâkir-i muvazzafa ile burasn muhâfaza kaydnda
bulunup ancak açkta olduklarndan burada bir kule inasn
niyâz eylediler ve fi’l-vâki’ burada bir kule inâs ve muhterik
karyenin ihyâsiyle civardan ehl-i slâm ve lâtin celb ile iskân

münâsib görüldü ise de eski kulenin mevk’i fena olup hâlbuki

karyenin cânib-i imâlîsinde ve karyeye mürif olan dan ucun-
da vâki’ tepe üzerinde iki toplu bir kule yaplsa hem Vranina
karyesi taraf muhâfaza olunmu ve hem de bu toplarn gülleleri

Jabiak kal’as gülleleri ile kavuabileceinden miyânelerinde ve

hatt- imtiyâz üzerinde vâki’ olupkn göl taarak su basp kayk
ile geçilir ve yazn sular çekilip ekilir düz ova dahi taht- muhâfa-
zaya alnm olacana mebnî mezkûr tepe üzerinde ol veçhile

bir kule inâsna karar verildi. Fakat vakt ü nakdin müsâadesi

olmadndan evvel-bahara tâlîki münâsib görüldü. Ba’dehû
avdet olunarak yine kayklara râkiben Aleksandr pigâhma ve

oradan Za’im kulesi hizâsma dolalp karaya çkld ve hayvan-

lara râkiben evvelce Podgoriça’dan celb olunmu bir bölük

süvari ile Jabiak kal’asma gidilip muâyene ve geçen gece üç be
kadar karadal gelip de Jabiak civârmda be alt hâneden
ibâret olan Balye mahâllesine gelerek hâneleri ihrâk ile ahâlisini

alp Karada[’a] götürmü olduklarndan ibu muhterik hâne
yurdlar dahi temââ olunduktan sonra avdet ile Za’im ve Ma-
nastr kulelerine uranlp muâyene olunarak akama karib

vapur- hümâyûna gelindi ve Aleksandr adas yannda istim
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üzerinde ikamet ve beytûtet olundu ve ale’s-sabâh Aleksandr
adasna çklp kal’as muâyene olunduktan sonra vapura
râkiben Zetiçe iskelesine gelindi ve karaya çklp bir mikdar
piyâde asâkir-i nizâmiyye ile râcilen ber vech-i bâlâ Podgoriça
caddesi muhâfazas zmnnda yaplm olan ta’biyeye varlp kef
ve muâyene olunduktan sonra Ikodra’ya avdet klnd.

Aleksandr kabasnn bir hayli noksan ve Jabiak kal’as ile

dier kulelerin ta’mire muhtaç yerlerik basmakszm bu inâ’at
ve ta’mrâtm icrâ ve itmâm ve buralarda hiç olmaz ise ikier

üçer aylk zahire iddihâr vâcibât- umûrdan idi. Ancak elde

akçe olmadndan ve kodra tüccar ve esnâfnm ellerindeki

sermâyelerin çou mîrî zimmetine geçmi bulunduundan gerek
asâkir-i âhânenin ve gerek serhad-niîn olan asâkir-i muvazza-
fanm ikier günlük ta’yînâtn tedârik ve irsâlde azîm zahmetler
çekilirdi. Bu esnâda karadallar Aleksandr’dan Gramajor’a
ekmek götüren londoralara ta’arruza baladlar. Hattâ rebî’-

ülâhrm on yedinci günü ekmek kayn tutup derunundaki
ekmekleri ahz ile içinde ki âdemleri daa götürdüler. Bu cihetle:

ol gece Gramajor’daki asâkir-i muvazzafa ekmeksiz kald ve
karsndaki daa karadallar iki top çkarp Gramajor’a gülle

atmaa baladlar. Vapur dahi o sularda bulunmala ana da
bir kaç gülle attlar ve kç tarafna bir gülle isâbet ettiyse de
vapur içine gülle dalp çendan zarar olmad. Çünki demir
gülle olmayp kurundan dökme idi vapurda top varsa da
kunda alçak olarak dört dereceden ziyâde irtifâ’ verilmek
mümkin deil idi. Hâlbuki ol daa top atmak için lâ-ekal on
iki derece irtifâ’ verilmek lâzm gelirdi. Binâen-aleyh geceleyin
vapur içine top ve bir mikdar ihâneci ve biraz da zabtiye nefe-

rât vaz’ ile Gramajor’a gönderildi ise de karadallar toplarn
alp baka mahalle nakl eylemi olduklarndan bu top ile ihâne-
ciler orada braklarak kule ve ta’biyelerin inâ’âtma germiyet
verildi ve bu arada âyetki vapur ta’mîre muhtâc olsa gölde
yalnz londoralar ile seyr ü hareket mükil olacandan kal’a

ve kulelerde asker aç kalmak muhtemel olduundan böyle bir

vapurun daha Ikodra’ya gönderilmesi Bâbâlî’ye inhâ edildi.

Gerek Zetiçe iskelesine ve gerek Lesendra ve Gramajor
adalarna gönderilen zehâir ve eyây- âire ahâli londoralarna
vaz’ ile vapura çektirilir ve bunlar’ için senevi yüz bin kurua

Tezâkir-i Cevdet 12
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karib ücret verilirdi. Bu londoralar ise klç balna benzer
zayf kayklar olduundan gölde ziyâdece telâtum olduu vakit
Zetiçe iskelesine yanap eya çkarmakta mükilât çekilirdi.

Hâlbuki az su çeker bir sandal yaptrlsa mîrî bu kadar ücret
vermekten kurtulur ve içine top vaz’ile vapurun ilemedii günler
dahi serbestçe bir tarafa gönderilebilir idüüne mebnî hemen
öyle bir sandal inâs için Bar kumandan Miralay Dilâver Bey’

e

emir verildi ve keyfiyet Bâbâlî’ye dahi bildirildi ve daha iki kt’

a

toplu sandal yaptrlmak üzere Tersâne-i âmire’den bir zâbit
gönderilmesi için Kapudan Paa’ya telgraf yazld. Bunun üzeri-
ne taraf- kapudânî’den dahi Yüzba Mehmed Aa gönderi-
lerek mu’ahharen iki sandal daha yaptrlmtr.

Bu esnada karadallar Aleksandr kal’asma nâzr olan da
üzerinde bir top ta’biyesi inâsna mübâeret ile beraber oradan
Aleksandr adasndaki karakol neferlerine ihâne kurunu at-

maa baladlar. Buraya büyük topla vaz’ edecek olurlar ise

Aleksandr kafasna hasar edebileceklerine ve Karada’a tecâvüz
manû’ ise de bu ta’biyenin men’-i inâs hareket-i tedâfü’iyye
kabilinden olacana mebn Aleksandr kafasnda bulunan on
sekizlik bir topun gülleleri ile ibu der-dest-i inâ olan ta’biye
hedm-olunmala karadallar artk ol da üzerine çkamadlar.
Gerek îkodra’nm masârifat- mahallîyesi ve gerek asâkir-i

âhânenin ifây-i mürettebât için vilâyâttan havâleler verilmi
ise de tahsîlâtta durgunluk olduundan îkodra’da emr ü idâre
envâ - mükilâta dûçâr olmala îkodra’ya geldiimiz gibi
vülât ve mutasarrfîne mü’ekkid telgraf-nâmeler yazlm ve
Babal ye ve makam- serasker’ye ve Rumeli ordu-y hümâyûnu
Müir kaymakam Abdülkerim Nâdir Paa’ya arz u beyân-
hâl edilmitir. Garibdir ki bu havâlâtm içinde Hersek sanca
emvâlinden bir milyon be yüz doksan dört bin dokuz yüz yirmi
iki kuruluk bir havâle var idi. Hersek emvâli ise o cihetin masâ-
rifine kâfi olamayp orada ki asâkire dahi baka eyâletlerden bir

çok havâleler verilmitir. Artk oradan akçe gelmek ümîdi ol-
mayp bunun baka sancaktan havâle olunmas zmnnda Mâ-
liye nezâretine telgraf çekilmitir. Gelen mebâlig-i cüz’iyye ta-

burlara serpitirilmekte ise de bu veçhile idâre kaabil olamaya-
ca anlaldndan Ikodra’ya be alt bin kese akçenin her
nasl olursa olsun yetitirilmesi için Bâbâlî’ye inhâ ile istirhâm
olunmutur.
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Karadallar bir taraftan dahi Ispiç nâhiyesine ta’arruzdan
hâli olmadklarndan baka hatt- imtiyâzm hâricinde bulunan
ba’z- arâzi ve mer’âlara îspiç ahâlisini uratmayp buralarn
dahi benimsemi idiler. Binâen-aleyh îspiç tarafnda vâki’

Tokemil karyesi hanedânmdan fart- ecâ’at ile ma’rûf olan
Halil Bego’ya yüzbalk itibâr verilerek ma’iyyetinde elli nefer
muvazzafa istihdâmiyle emr-i muhâfazaya gayret eylemesi için

kendisine tahrîrât- mahsûsa gönderildi. Kezâlik îspiç bayrak-
darYovo’yadahi yüzbalk itibar verilerek ehl-i slâm ile lâtin

milletinden mahlût olmak üzere elli nefer muvazzafa tahrir ile

ma’iyyetine tesyir klnmtr. îspiç nâhiyesinin Miik karyesi
ahâlisi ile Avusturya’ya tâbi’ Kastellasua nam karye ahâlisi

beyninde tekevvün eden mer’â münâza’asmdan dolay îkod-
ra’ya vürûd- dâiyânemden üç dört gün mukaddem miyânelerin-
de zuhûra gelen mudârebede Miik ahâlisinden biri fevt ve ikisi

mecruh olmala bu dahi devleteyn beyninde bir mes’ele-i münâ-
zi’atün-fîhâ oldu.

Ikodra gölünün mecrâs olan Boyana nehri üzerinde
îkodra gümrüü önünden karsnda vâki’ Galata nam mahâlle
mümtedd olan cesim köprü harâba mürif olup üstünden âdem
geçerken sallanmakta idi. Buras ise Bar caddesi olduundan
bu köprü münhedim olduu takdirde îkodra bir muhâsara
hâlinde kalacak ve yeniden inâs mebâlig-i külliye sarfna mev-
kuf olacak idi. Hazînenin hâl-i hâzr ise buna müteham-
mil olmadndan yalnz be bin kuru mal sandndan veri-
lerek hemen ta’mîrine mübâeret ettirildi ve fazla olarak sarf
lâzm gelecek mebâliga karlk olmak üzere bir iâne def-
teri yapld. îbtidâ fakr ile âir ümerâ ve rüesâ ve ba’dehû
vücuh-i memleket yazld. Bir taraftan bu akçeler toplanmala
beraber bir taraftan dahi köprünün ikmâl-i ta’mîrâtma müsâ-
ra’at edildi.

Bâlâda beyân olunduu üzere Vasovik nâhiyesi ahâlisi gu-
sinallarm çiftlik re’âyâs iken karadallara teba’iyetle isyân
etmekle gusinallarm pek çok arâzisi anlarn eyâdî-i igtisâbmda
kalp bu ise gusinallara pek giran gelerek daimâ Vasoivk’i
itâ’ate mecbûr etmek üzere hükümeti tevik ve iz’âc etmekte
idiler. Hâlbuki oraya tecâvüz olunduu gibi karadallar iâne
ederek bir büyük muhârebe kapusu açlmak lâzm geleceinden



180 TEZÂKÎR-Î CEVDET

vakt-i frsata intizâr olunuyordu. Gusinallar ise buna sabr ede-

meyip rebî’ülâhirin yirmi yedinci çaranba gecesi sa’at üç
sularnda üç yüz kadar tüfeng-endaz cem’ ile hükümetin haberi

olmakszn Vasovik nâhiyesinde ve iki sa’at mesâfede vâki’ olan

Vasovik hayvanlarn gaaret etmek üzere seyr-i serî’ ile hareket

ettiklerinde vasovikliler intibâh üzere bulunmala bagteten

anlarn üzerine iktihâm ve içlerinden be neferini cerh ile beini

dahi îdâm etmein bakyyesi bozularak güç hâl ile yakay kur-

tarabilmilerdir.

Bunca gavâil arasnda meydanda bir de Mirdita gaa’ilesi

vard. öyle ki hayvan sirkatinden dolay kodra büyük malisya-

larmdan krel nam malisya halkyle mirditler arasna husûmet

girmekle tarafeyn yekdieri aleyhine kyâm etmek dâiyelerine

dümüler bedhâhân- ecânibden ba’zlar dahi bu tarafta bir

gaa’ile-i dâhiliyye ihdâsma çalmakta idiler. Hâlbuki mirditler

yalnz ikerellilere gaalib iseler de bu misillû ahvâlde kodra
malisorlar yekvücûd idiler ve cümlesi birleince mirditlere gaalib

olurlar iken Karada hududunda mukaatele eksik deil iken

bu tarafta dahi bir gaa’ile hudûsu mizâc- zamâna muvâfk ola-

mazd. Islâh- zâtü’l-beyn için Mirdita kaptan Bib Doda Paa’mn
kodra’ya gelmesine dâir Kaymakam Ahmed Paa tarafndan

kendisine mektub yazdrld. Vârid olan cevab-nâmesinde

kodra malisorlarmn mirditler hakknda vuku’a gelen sû’-i

mu’âmelâtmdan bahs ile bu esnâda mirditler ikmâl-i nâmûsa

kalkm olduklarndan önlerini alamayacan tahrir eylemitir

ve tarafeyn ihtiyarlar Mirdita hudûdunda birleip de aralar

bulunmak üzere kodra malisyalar bayrakdarlarma bir papas

vâstasiyle haber göndermi ise de bayrakdar öteden beri bu

misillû münâza’alar kodra’da fasl olunagelmitir deyu red

ile cevab vermiler.Bu hâller ise Bib Doda Paa’mn sû’-i niyyetine

emâre-i kaviyye idi ve ba’z- ecânibin ilka’âtma aldanarak ol

tarafta Karada beyliine mukabil kendisinin dahi bir lâtin

beylii tekil etmek hayâl-i hâmna dümü olduu etvâr u mi-
vârndan istidlâl olunuyordu. Bib Doda Paa bir mikdar kefere-

ler ile Krm muhârebesi esnâsmda Tuna yalsna kadar gidip

Rusya muhârebesinde bulunmak mülâbesesiyle ve hakikatte

Fransa sefâretinin teklifiyle kendisine mîrlivâlk rütbesi verilerek

rütbesine mahsus olan maâ ve ta’yînâtn alrd. Bundan marp
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bütün kodra malisyalarm tarafna celb ile bir sancak ekline

koymak sevdâsma dümü idi. Hâlbuki kodra’nm be büyük

malisyalarmn serkerdesi olan Haan Hot ann böyle paalk
unvânm hâiz olmasndan dolay an istirkab ile aleyhinde idi.

Tarafeyn beynindeki husûmetin imtidâd itidâdma bir sebeb

dahi bu idi.

kodra malisyalarndan ba’zlar eyyâm- itâda Mirdita’-

ya hem-hudûd olan Mat nehri kenarna inip orada klamakta
olduklarna ve mevsim dahi takarrüb eylediine mebnî klaya
nüzûllerinde anlar basmak üzere mirditler hazrlanp Mat
kazâsma tâbi’ Kela nâhiyesi halkn dahi celb ile üç dört bin

kadar tüfeng-endaz cem’ ü tedârikine teebbüs eylediklerini

kodra malisorlar iitip anlar dahi Mirdita’y vurmak üzere

be alt bin tüfeng-endaz tehyi’esine kyâm eyledikleri bu kerre

istihbâr olunmala kodra hânedânndan Selim Bey ile Bib

Doda Paa’nm ammi-zâdelerinden olup kodra’da mukîm bu-

lunan Kaptan Marko ta’lîmat ve tenbîhât- lâzime ile Mirdita’ya

gönderildiler. Le kazâsma dahi bir mikdar suvâri asâkir-i âhâne
sevk olundu. kodra malisorlarnm Mirdita’ya tecavüzlerini

men’ için Haan Hot Aa dahi nasâyih-i lâzime ile Le tarafna

gönderildi.

Arnavudlarn oullar bir parça büyüyüp serpildii vakit

akran ve emsâlinden kendi küfvü bir zâte çocuun saçn kestir-

mek âdettir ve bir çocuun saçn kesen kimse ana kumbar
olur. Çocuk ann familyasndan ma’dûd olup o dahi bu çocuu
ilâ âhirü’l-ömr olu makamnda tutar. u hâle göre kumbar
türkçe sadç ve kürtçe kirve demek oluyor.

Bib Doda Paa’nm olu Preng Doda’nm saç kesilmek za-

man gelmi olduu hâlde oralarda oluna kumbar olacak

kimesne bulamad cihetle bu âdeti henüz icrâ ettirememi

çünki kendisini bir prens makamnda tahayyül ederek ora-

larda kendisine küfüv olacak kimse göremiyordu. Bu kerre

ol tarafa gönderilen Selim Bey’in pederi ise mukaddemâ Du-
kakin voyvodalnda bulunmala ve Mirdita nâhiyesi dahi

Dukakin’den ma’dûd olmak hasebiyle hayli vakit oralarda

hükümet eylemi idüünden Bib Paa’nn vâlidesi an kum-

bar olmak üzere intihâb ve ihtiyâr ve bu babda srar etmekle

ve Selim Bey dahi kabûle meçbûr olmala âdet-i mezkûrenin
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icrâsma kyâm olunarak bi’t-tabi’ i biraz te’ahhur etmitir.
Nihayet^ reb ülâhirin yirmi altsnda Selim Bey ile Kaptan
Marko Ikodra ya gelip Mirdita mu’teberâmndan ba’zlarmn
ü-ecli 1-murâfa a Ikodra’ya gelecekleri haberini verdiler. Bib
Doda Paa dan gelen mektubda dahi “

Mirditleri ikna’ ederek li-

ecli l-murafa a ba z- mu’teberan ile îkodra’ya gelmee sa’y ediyorum?
’

deyu muharrer idi. Halbuki dorudan doruya Mirdita bayrak-
darlarna nasihat siyaknda ifa ettirilmi olan tebligat üzerine
bayrakdarlardan ba zlar “Buncayüz senelerden beri nezd-i Devlet-i
aliyye de kazanm olduumuz itibarn hebâ olmasn tecviz etmeyiz.
Mâdemki Ikodra sancana merbutuz ve oraya taraf- pddiâhîden bir
me mur- mahsus gelmi. Biz li-ecli’l-murâfa?a oraya gitmeliyiz ve â-
yed ki Bib Paa muhâlefet ederse biz ana uymayp hod be-hod îkodra’ya
gideriz” demee balamlar. Ale’l-husûs Mirdita’nm birinci bay-
ra olan Oro nahiyesi ihtiyarlarna “Siz bakr teneke etmek mi
istiyorsunuz” denildikte canlar sklp telâ etmiler. Bakr teneke
etmenin ma na u oluyor ki Arnavutluk’la olan bayraklarn
alt tarafnda ucu teneke kaplama olup fakat Oro bayrana
bakr kaplanmak Sultan Murad tarafndan verilmi bir imtiyâz-
mahsus imi. imdi bu imtiyaz kaybetmek sözü Oro ihtiyar-
larna ziyâde te’sir eylemitir, ite bu veçhile Mirdita’da Bib
Paa aleyhine sözler söylenmee balanm olduundan o dahi
hâh nâ-hâh Ikodra’ya gelmek mecbûriyetinde bulunduu tah-
kikat- vaki a iktizasndan idi. Binaen-aleyh def’-i münâza’a için
hemen Ikodra’ya gelmesi için kendisine tahrîrât yazld.

Cumâdelûlâmn sekizinde Bib Paa Ikodra’ya geldi. Selim
Bey in ber vech-i bâlâ Mirdita’ya gönderilmesi vesilesiyle o-
lunun saç kesme resminin icra olunmu olmasna teekkür yollu
olu Preng Dodâ’y dahi beraber getirdi. Taraf- dâiyânemden
dahi yâdigâr olmak üzere oluna bir çift tabanca ihdâ edildi
ye mevzû’- bahs olan münâza’ay fasl etmek üzere tarafeyn
ihtiyarlarndan mürekkeb bir hakem komisyonu tekiline karar
verildi. Pakat mrditlerin iddialar sabit ve Ikodra malisorlarnm
iddi alar isbata muhtaç olduundan mirditlerin hakl çkmas
agleb-i me’mûl idi. Çünki ikrelliler Mirdita’dan hayvan
sirkat etmiler, kaa’ideten bunu mirditlerin isbât lâzm gelir iken
malisyalarm üülünce ikrellüler tarafndan iki ihtiyar çkpta
eer inkar ederler ise da’va bitmi ve tarzye-i lâzme verilmi
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olacak idi. Hâlbuki malisor ihtiyarlarn [m] yalan söylemek

ihtimâli olmadndan ikrellülerin mahkûm olmalar lâzm
gelecei derkâr idi.

stanbul’ca vuku’ bulan tevcîhâtta Evkaf- hümâyun nâzr
Subhi Bey Efendi’nin Meclis-i vâlâ âzâlma ve Mâliye müste-

âr Mümtaz Efendi’nin Evkaf- hümâyun nezâretine ve Seras-

ker Paa müte’allikatmdan Mecid Efendi’nin Mâliye müste-

arlna ta’yin olunduklar ve ma’iyyet-i dâiyânemde Necib

Bey’in kodra mutasarrf Râid Paa yerine Sine kaymakam-
lna intihâb olunduu haberi alnd ve rebî’ülâhirin yirmi

dokuzuncu günü Râid Paa’nm Ikodra’ya gelmek üzere posta

vapuruna râkiben Dersaâdet’tençkm olduuna dâir Müsteâr-
Sadr--âli Afif Bey Efendi’den bir kt’a telgraf-nâme gelmitir.

kodra frka-i askeriyyesi kumandan Ferik smail Paa’nm dahi

müteheyyi’-i azimet olduuna dâir bir kt’a telgraf-nâme-i sâmî

alnd. Binâen-aleyh fakir dahi avdete müteheyyi’ idim. Sûret-i

avdetime dâir Sadrâzam Âli Paa’ya cumâdelûlânm bei tari-

hiyle takdim eylediim telgraf-nâmeye cevâben cumâdelûlânm

yedisi tarihiyle müverrehan vârid olan ifreli telgraf-nâme-i sâmîde
“
Muharrerât- vârideleri arz ile hareket ve icrâ’ât- vâki’anz mûcib-i

tahsîn olmala her mûcib-i irâde-i seniyye îcâbât icra olunmaktadr.

Keyvan- bahrîfirkateyn-i hümâyûnu ile avdetinize ruhsat- seniyye erzan

buyrulmu olmala ikmâl-i emr-i me’mâriyyet buyrulduktan sonra avdet

buyurmak lâzm gelir. Fakat u kodra dalan ile mirditlerin beynlerini

lâykyle slâh etmeksizin ve birde ahâli-i slâm ile hvristiyanlarn ara-

larn kavice telif eylemeksizin yâni hvristiyanlarn muhâfazas ve

haklarnda hüsn-i muamele olunmas elzem olduunu erkân- memlekete

bVl-etrâf anlatmakszvn çkmamanz mütemennâdr” deyu emr ü

i’ar buyurulmudur. Hâlbuki Mirdita mes’elesinin hâili için

ber vech-i bâlâ bir hakem komisyonunun tekili lâzm gelip

tarafeyn ihtiyarlarnn vürûduna intizâr olunuyordu. Binâen-

aleyh bu ie bitmi nazariyle baklyordu. Islâm ve hristiyanm

te’lîfi bahsine gelince ikodra hristiyanlarmm ekseri lâtin olup

ehl-i slâm ile lâtinler beyninde tevâdd u ittihâd ise hiçbir diyarda

görülmemi bir derecededir. Yek-diere selâm verirler ve alrlar.

Lâtinler müslüman bayrakdarlara ve müslümanlar lâtin bay-

rakdarlara tâbi’ olup giderler ve muhârebelerde ittihâd- tâm

üzere hareket ederler. Yek-dierin vefeyâtma ehid deyuihtirâm
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eylerler ve muhtelit karyelerde bulunan imam ve papaslar için
akçe tevzi olundukta imâmn parasnda lâtinler ve papasn
parasnda müslümanlar müâreket ederler. Zîrâ malisyalarda
papaslardan baka kan alan olmad cihetle müslümanlar dahi
anlara muhtacdrlar. Lâtinler dahi bir kardan ziyâde kar ala-
cak olduklarnda akd-i nikâh için imâma muhtaç olurlar. Lâtin
papaslar ta addüd-i zevcâtm men’ine pek ziyâde sa’y ede-gelmi-
ler ise de lâtinleri bu âdetten vaz geçirmee çâre bulamyorlar
ve bir de lâtinler asla kayd etmiyerek kzlarn ehl-i islâma
nikâh ile verirler her ne kadar nâdir ise de malisyalarda lâtin-
lerin ehl-i slâm kz aldklar dahi vardr. Ez-cümle Bib Doda
Paa mn zevcesi ve muma-ileyh Preng Bey’in vâlidesi müslimedir
ki Debre tarafnda ehl-i islâmdan Lori kabilesi bayrakdarmm
kzdr. Bib Paa kendi küfvünü arayp an bulmu ve ihtilâf-
din bu izdivâca mâni’ olamamtr.

Fakat bu muamele ancak ehl-i slâm ile lâtinlere mahsûs
olup ortodokslar ikisi indinde dahi muhakkardr ve nefs-i

kodra da latinlerin nikahn rahibler akd ettikden sonra zevç
ve zevce makhkemeye getirilip hâkimü’-er’ huzûrunda nikâh-
larn tasdik ettirirler ve bunun için hâkime be kuru resim verir-
ler idi. Amma ortodokslar mahkemeye gitmeyip râhiblerinin
akd-i nikahiyle iktifa ederlerdi. Latin rahibleri, malisorlar efkâr-
ta assubiyyeye düürmek esbâbma teebbüsten hâlî olmayp Mir-
dita’da ba’z- mertebe arzûlarna nâil olmular. Bib Paa’y
ba z- efkâr- nâbecaya düüren dahi anlar idi. âir malisyalarda
rahibler icrây- mâ fi’z-zamîre muvaffak olamamlar ise de
sa’y u gayretten geri durmazlar idi. Buna kar beri taraftan
dahi slam ile lâtinler arasndaki ittihâdm muhâfazasma çal-
lmak lâzme-i hâlden olup erkân- vilâyet dahi buna sa’y u ih-

timâm üzere idiler. Amma devletçe hiç bir eye teebbüs olun-
mamtr. Halbuki ehl-i slam ile latinler[in] hîn-i fetihden beri
bu veçhile ittihadna balca sebeb muhârebatta birlikte bulun-
malar husûsu idüinden bu ittihâd- muvâlâtm muhâfazas ve
râhiblerin ihdâsa çaldklar efkâr- ta’assubiyyenin def’ u izâlesi

için ol havâlide slâm ve hristiyan fark etmeksizin yerinde bir

nevi’ hudûd askeri tanzim olunmak sûreti husûl-i matlaba en
kestirme bir yol idi.

Bâbâlî’ce bu havâli ahvâline vukufve ma’lûmât olmadn-
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dan ber vech-i bâlâ ehl-i slâm ile hristiyanlarm te’lîfi emr
ü tenbih buyurulmutur. Bu tafsilâtn tahriren tefhimi ise mükil
olduu cihetle ifâhen arz u îzâh olunmak üzere avdete tâlik

olundu ve cumâdelûlânm dokuzu tarihiyle müverrehan makam-
Sadârete takdim olunan ifreli telgraf-nâmede “

Mirdita maddesi

yattrld demektir. Ehl-i slâm ile hristiyanlarm te’lîfi bahsinde tef-

hîmat- lâzime icra olunmutur. ki mebhas hakknda dahi ba’z- mevadd-

esâsiyye var ise de avdette îzâha muhtacdr. Hâl u mevsim müsâ’id olursa

Ispiç nahiyesini bir güzelce muayene ii kald” deyu arz u inhâ klnd.
Ikodra mekteb-i rüdiyyesinin emr-i tahsilce terakkisi es-

bâbma teebbüs olunduu srada snf- evvel âgirdânndan birisi

ikinci hocala intihâb ve tâyin olunmutur. kodra mekteb-i

rüdiyyesi hocas Dâvud Efendi nâzr ve müfetti olmak üzere

Ikodra malisyalarmda birer câmi’ ile birer sibyan mektebi

inâ ve hocalarna birer mikdar maâ tahsis edilmek ve malis-

yalarda istek edenleri meccânen hitan etmek üzere sünnetçiler

gönderilmek hususlarna dahi bu srada karar verilmitir.

Müteâkben Râid Paa geldi. Ikodra hükümeti kendi-

sine teslim ve bu vakte kadar istihsâl edilmi olan ma’lûmât-
mahâlliyye kendisine devr ü tevdi’ edildi. Ba’dehû Dilâver

Paa’y bi’l-istishâb Ikodra’dan hareket ile Bar’a gidildi. Cu-
mâdelûlâ evâstmda Bar’da ba’z- mesâlihin tesviyesiyle itigal

olunduu esnâda bir bölük ihâneci ve bir mikdar suvâri

ile Bar’dan hareket olunarak iki buçuk sa’at mesâfesi olan

Ispiç nahiyesine varld. Nihay kal’asma çkld bu cihetteki

Karada hudûdunun ahvâli tahkik olunduktan sonra Bar’a

avdet edildi. Nihay kal’asmm hayli noksanlar görüldü. Hemen
ikmâl-i esbâbma teebbüs olunmak üzere Ikodra mutasarrfl-
na tahrîrât yazld ve kafada henüz deirmen yaplmayp as-

kerin nân tâ’yînât Bar’dan gönderiliyor idi. Hâlbuki Bar’a

hatt- muvâsalat münkati’ hükmünde idi.Zîrâkaradallaruan
karyesinden ibu Ispiç tarîkine inen yoldan yâhud Tokemil
ile Zoyçe karyelerine nâzr olan boazlardan inerek bu tariki

kolaylkla kat’ edebilirlerdi ve bu sevâhilde kn ekseriyâ gemi-

ler harmanladklar cihetle bahren dahi âmed üd kaabil ola-

mazd ve Ispiç nâhiyesinin Avusturya hudûdu kurbünde ve

Çan liman üzerinde bulunan Miik ve Gorman karyeleri ahâlisi

ortodoks mezhebinde olmak münâsebetiyle karadallara mâil
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olup karadallar dâimâ bu karyelerden geçerek Çan limannda-
ki maazadan tuz alrlard. Karada abluka tahtna alnm
olduu halde bu tarafta abluka ahvâli usûlü icrâ olunamyordu
ve ber vech-i bâlâ Miik karyesi ahâlisi Avusturya’ya tâbi’ olan
Kastellesua karyesi ahâlisiyle ara-sra münâza’a çkarmakta
olduklarndan beyne’d-devleteyn muhâberât ve mübâhesâta
bâdi oluyor idi. Binâen-aleyh hem bu iki karyeyi ve hem de Çan
limâmn muhâfaza altna almak üzere liman arkasndaki tepe
üzerinde bir kule inâs bi’t-tensib sür’at-i inâs için lâzm ge-
lenlere emir verildi. Miikliler ile kastellasuallar beyninde mü-
nazi ün-fh olan arazi için miiklilerin yedinde Venedikliler-
den kalma sened olduu haberi verilmekle tahkiki lâzm gelecei
îkodra mutasarrflna bildirildi. Ikrel nâhiyesinin ileri gelen-
leri kodra’ya gelmiler, akdemce karar verildii veçhile malis-
yalar usûlü üzere tarafeynin emr-i istintaklarnn icrâs mu-
karrer bulunduuna dâir kumandan vekili Mirlivâ Ahmed
Paa’dan cumâdelûlâmn on bei tarihiyle bir kt’a tahrîrât aln-
d.K frtnalarna tutulmamak için mevsim müsâid iken Dersa-
âdet’e vâsl olmak üzere cumâdelûlâmn on altnc günü Key-
van- bahrî nam beylik firkateyne râkiben Bar limanndan hare-
ket ve Korfu’da îkodra frka-i askeriyyesi kumandan Ismâil
Paa ile görüülerek Dersaâdet’e avdet olundu.

Kal’a-i-sultâniyye’ye geldiimizde Âli Paa’nn Sadâret’ten
azl ile Hâriciye nâzr ve ann yerine me’muriyyet-i fevka’l-âde

ile Suriye’de bulunan Fuâd Paa’mn sadrâzam ve ann vürûduna
kadar Kâmil Paa’nm sadâret-i uzmâ kaymakam nasb u ta’yin

buyrulmu olduu ve Fuâd Paa’y getirmek üzere Beyrut’a
gönderilen iki kt’a beylik vapurunun bir gün evvel Boaz’dan
mürûr eyledii istihbar klnd. Ber vech-i bâlâ Bar limanndan
hareket ile Dersaâdet’e gelirken fakire hitâben "Akçe husûsunda

müzâyakay hâvi tahrîrât- aliyyenizi alarak derhâl be bin kese bi’t-te-

darik bu hafta içinde vapura tahmîlen irsal klnm olduu ma’lûm-
âlileri buyrulmak için imdiden ihtâr eylerim”, deyu bir kt’a telgraf-

nâme-i sâmî keide olunmu idüini Dersaâdet’e muvâsalatmda
haber aldm gibi hemen icrây- icâb bâ-telgraf îkodra’ya
i’âr olundu. îkodra mutasarrflndan alman tahrîrâta naza-
ran mebâlig-i mezbûrenin üç bin kesesi kumandanla bi’t-tes-

lim bâkî iki bin kesesi mal sandnda alkonulmu ve bundan
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be yüz kese akçe Bib Doda Paa’nm güzete maâ ve ta’yînâ-

tma mahsûben verilmitir. Bu veçhile Bib Doda Paa memnun
edilmi ise de mirditler ile krel malisorlar arasndaki da’-

vânn fasl zmnnda vuku’ bulan tahkikatta Haan Hot’un

mes’ûl tutulmas lâzm geldiinden bir sa’atçik olsun tevkifi

lâzm gelip bu ise hükümetçe icrâ olunamadmdan mirdit-

lerin nâ-honud kaldklar istihbâr edilmitir.

Cumâdelûlânm on yedinci günü Boyana vapur- hümâ-
yûnu Aleksandri kal’asndan redif askeri götürürken her naslsa

karaya oturmala tahlîsine çallmakta olduu hâlde sa’at

sekiz sularnda bin be yüzden ziyâde karadal elli kadar lon-

doralara râkiben vapurun etrafm sarp muhârebeye ibtidâr

etmiler ise de iki kt’a toplu beylik londoralar dahi beraber

bulunmala vapurda ve londoralardaki toplar ile müdâfa’a

ve bunlarda bulunan seksen nefer asâkir-i redife ve muvazzafa

tarafndan mukabele olunarak iki sa’at muhârebe mümtedd-ol-

duktan sonra karadallarm yetmi kadar vefeyat ve iki yüz

kadar mecruhlan vuku’ bulup bir hayli londoralar dahi gark u
ikest olarak münhezimen firar eyledikleri ve beri taraftan ise

yalnz vapur kapudan boazndan yaralanm ve asâkir-i redife

ve muvazzafadan yalnz ikier kii mecruh olmu ve ferdâs

vapur dahi kurtularak sâlimen Ikodra’ya gelmi olduu bu
kerre mutasarrf paa tarafndan alnan tahrîrât mutâla’asndan
anlalm ve bu vak’a dahi Ikodra gölünde bir vapurun daha
vücûdu elzem olduunu isbât eylemitir.

Cumâdelûlânm yirmi alts tarihiyle Ikodra frka-i aske-

riyyesi kumandan Ferik smâil Paa tarafndan taraf- dâiyâ-

neme keide edilmi olan telgraf-nâmede Ikodra gölünde

ilemek üzere bir küçük vapurun daha gönderilmesi husûsu

te’kîd olunmala buna cevâben “Mukaddemi vâki ’ olan istid’ay-i

dâiyâneme müsâ'ade buyrulmu ve Ikodra gölü için bir vapur daha der-

dest-i irsal bulunmutur” deyu telgraf çekilmitir.

Ikodra’da iken ber vech-i bâlâ ta’mirâtma balanm olan

Ikodra cisr-i kebîrinin hitam bulmu ve Gramajor adas kulesi

hitâma karîb olmu ve Nihay kakasndaki ameliyâta germiyet

verilmi olduu haberleri tevârüd eyledi. Bâlâda i’ar olunduu
üzere Ikodra’da inâsna mübaeret ettirilmi olan üç kt’a

top sandallarndan birisi hilâl-i recebde hitam bulup göle indiril-
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mi ve dier ikisi dahi hitâma karib olmu idüi Ikodra muta-

sarrflndan taraf- dâiyâneme vârid olan tahrîrâtta münderec

bulunmutur. Cumâdelûlâmn yirmi dördüncü günü üç bin kadar

karadal gelip Kraina nâhiyesine tâbi
5 olan ve ahâlisi ortodoks

mezhebinden bulunan Krniçe ve Selçe karyelerinden mürûr

ile Murik ve estan karyelerine hücum ettiklerinde ahâli tara-

fndan bi’l-müdâfa’a alt sa’atten ziyâde muhârebe imtidad

bulmu ve bir bölük ihâneci ile kodra ahâlisinden alt yüz

nefer gönderilmi olduu ve karadallar bu karyeleri terk ile

Krniçe ve Selçe karyelerine çekilmi olduklar istihbâr edilmi

idi. Muahharen alman ahbâra nazaran karadallar bu karyeler-

de tekessür ederek Krniçe karyesinin göle nâzr olan tepesine

bir de top çkarmlar; karadallar buradan def’ için nefs-i

kodra’dan civar karyelerden iki bin nefer tertip ile peyder-pey

ol tarafa gönderilmekte olduundan baka malisyalardan dahi

üç dört bin nefer tertîb edilmi ve ber vech-i bâlâ hitam bulan

sandala iki top ile bir havan vaz 5 olunarak evâil-i a’bânda

vapur ile beraber Krniçe sâhiline gönderilmitir. Karadallar
ise yevmen fe-yevmen tekessür edip Krniçe ve Selçe ahâlisi

dahi ittihâd- mezheb hasebiyle anlara tâbi’ olmular müte’-

âkben k basp pek ziyâde kar dümekle malisyalardan gelecek

asker gelemeyip bu karyelerin istihlâs husûsu havalarn açl-

masna tevkif olunmutur.

Arnavudluk kt’as Rumeli’nin sedd-i edidi ve kodra
sanca Arnavudlu’un ksm- a’zam olan gealm mebde’ ve

kilididir. îkodra’nm mevk’i pek mühim olduu hâlde Karada
mes’elesinin zuhûrundan beri fevka’l-âde kesb-i nezâket eylemi-

tir. Mukaddemâ Karada’a nevâhî-i erba’a denilirdi ki Çerniça

ve Rieka ve Lianska ve Katonska nam dört nâhiyeden ibâret

idi. En büyük ve sarp yeri Katonska nâhiyesidir ki merkezi

Grab karyesidir. Nâhiyenin voyvadas burada ikaamet eder.

Grab’dan Çetine’ye alt sa’atlik mesâfe olduu [gibi] Grahova’ya

dahi alt sa’atlik mesâfedir. Mukaddemâ Çetine’de bir metro-

polit bulunup mu’ahharen bu riyâset-i rûhâniyye beylie mün-
kalib olarak Çetine Karada beyliine makarr-olmutur. Danac
Mehmed Paa Bosna vâlisi iken Kolain kaptanm klavuz

ederek Çetine’ye kadar gelip ibu nevâhî-i erba’anm cizyesini

tahsil eyledii mervîdir. kodra mutasarrf Kara Mahmud
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Paa Kolasn ve Nikik kazâlarma kadar tecâvüz ile buralarn

istilâ ederek cebren îkodra sancana ilhak ve Çetine’ye varp

nevâhî-i erba’a cizyesini tahsil eylemitir. îte bundan dolay

hakknda Bosna vilâyetinden itikâ olunmala Mahmud Paa’-

nm ibu nevâhî-i erba’aya bi-gayri hakkn te’addi eylemesi ol

vakit fermanl olmasn mûcib olan esbâbdan birisidir. Mu’ah-

haen Mahmud Paa Piyalo Pavloviç tarafndan îdâm olunmala

ol havâli ahvâli muhtel olup giderek bir çok yerler Karada’a

mülhak ve Karada’n vüs’at iki kat olmutur. öyle ki Nikik

ve Kolain ve Gusine ve Podgoriça ve pozi kazâlar arasnda-

ki nevâhi ki Broda ta’ bir olunur hep Karada’dan ma’dûd ve

pozi ve Podgoriça kazâlar ile Kolain ve Nikik kazâlar

arasndaki yollar mesdûd olarak pozi ve Podgoriça kazalar

kodra cihetinde kalmtr. Ba’dehû Vasovik nâhiyesinin isyan

hasebiyle Gusine kazâs dahi kodra mutasarrflna ilhak edil-

mitir. Bu kazâlar ahâlisi karadallar ile ceng ü cidâlden hâli

olmayp karadallar anlara nisbetle kalabalk ise de kodra
arnavudlar tarafndan anlara imdâd ile muhâfaza oluna-gelmi-

tir ve bunlarn muhârebeleri hep dal muhârebesi olup kara-

dallar tarafndan ne muâmele olunur ise beri taraftan dahi

mukabele bi’l-misl olunur idi. Sonralar iin içine mudâhale-i

ecnebiyye kart. Kelle tehir etmek gibi muâmele-i vahiyâne

devlete yakmad cihetle beri taraf halk eski âdetlerinden ve

Karada’a tecâvüzden men’ olundu. Karadallar ise lâyen-kati

beri tarafa tecâvüz ile rast geldikleri asker ve âir ahâlinin kulak-

larn ve burunlarn kesmek ve envâ’- ikence ile îdâm etmek gibi

muâmelât- vahiyâneden geri durmadlar. Buralar en ziyâde

mütemeddin olan ve karadallara tasahhüb eden franszlara

söyledikçe
“Bu türlü muâmeleler devletlere ve mütemeddin milletlere

yakmaz amma karadallar vahi âdemler, yava yava anlarda terbiye

ile temeddün ederler” deyu cevab verirler idi. Biz yine sadede gele-

lim. Dersaâdet’e avdetimizde hazîne-i mâliyyenin muzâyakas

fevka’l-âde olarak herkes bundan dolay mütehayyir kalm
olduu hâlde Fuâd Paa dahi Dersaâdet’e geldi ve münhasran

umûr- mâliyye ile megul oldu. Vükelânn baka ie bakacak

vakitleri yok idi. Ma’amâfih bir aralk kodra sancann bir

kt’a haritasn tanzim ettirerek ahvâl-i corâfiyyesini ve Kara-
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da hududûna dâir ma’lûmât- lâzmeyi hâvî mufassal lâyihalar

ile birlikte Bâbâlî’ye takdim eyledim ve havâss- vükelâdan
mürekkeb encümen-i mahsûslarda ifâhen dahi ol havâli ahvâlini

ber-tafsil söyledim ve fezleke-i ma’rûzâtmda dedim ki
“
Kara-

dallar hâiz olduklar imtiyaz ile bana Bosna eyâleti verilse bütün Av-
rupa’y istilâ ederdim. Çünki benim hudûduma kimse tecâvüz edemiyecek

ben ise her hangi gün ister isem çkp istediim yeri vururum ve önüme
bir kuvve-i gaalibe çkarsa geri gelir ve hudûdumun dâhiline snrm.
Buna cihan dayanmaz. Biz Karada’n etrafm dâiren mâ-dâr ordular

ile ihâta edemeyiz. Karadallar çkp istedikleri karyeleri vurdukça biz

içeriye girip de te’ dib edemez isek hiç bir vakitde anlarn en ü mazarratn-
dan memleketimizi kurtaramayz” . Bu ifâdâtma bir diyecek buluna-
mayp hemen o sa’atten îtibâren Fuad Paa Karada’n vurdu-
rulmasma karar vererek esbâb- lâzmesine teebbüs eylemitir.

imdi îkodra’nm ahvâl-i corâfiyyesini beyân ile hatm-i
kelâm eyliyelim :

Ikodra sancann kaç hâneyi hâvi olduunu mübeyyin
cedveldir.

Bar kazas

Hâne
Ispiç nâhiyesi mahallât

Bar kazas ahâlisi bonak olup
bonakça tekellüm ederler. Fakat
ispiçli’ler ekseriyâ baçvanlkla

a
_e

1»
•8

a

stanbul’a gelip gittiklerinden

türkçe dahi söylerler. Bar kaza-

3 O
1 snda dahi hem bonakça ve

S O hem de türkçe tekellüm olunur.— — - Mirkut nahiyesi ise bir taraftan
38 38 Gorman mahallesi Ülkün ve bir taraftan Ikodra
50 50 Miik kazâlarna muttasl olduundan

!5 12 27 Zagraki ahâlisi Arnavutça dahi bilir.

3 25 28 Papan Ispiç bayrakdarnm hânesi Zan-
40 15 55 Çençinaviç gut mahâllesindedir ve Zangut
3° I 3 1 Zangut fi’l-asl bayrakdarm familyas
30 30 Meliyeretes (?) ismidir.
30 30 Berete

148 14i 289

70 70 uan karyesi

3 50 53 Zubçi karyesi

53 53 Tokemil karyesi Tokemil karyesi ahâlisi dâimâ
30 10 IO 50 uaç karyesi karadallar ile muhârebe üze-

86 278 15i 515
redir. Civarlarnda bulunan lâ-

183 52 35 270 Bar kal’as ve etraf

tinler dahi anlara muavindir.

315 315 Mirkut nâhiyesi

584 330 186 1 IOO

Bar kazâsmdaki Lâtin episkoposu ba-piskopos saylr.
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pozi kazâs
Hâne

S

.S

44
O
Tj
O

fi
<3

s <C$ U
0

130 20 150

15 285 3°°

H5 305 450
Podgoriça kazas

Hâne

S
J2
0

B 0 <3

S <CS u
0

ij

>

50 50
300 500 800

425 55 170 650

775 55 670 1500

Umûmen îpozi kazâs ahâlisi

bonak olup bonakça tekellüm

ederler hristiyanlar ittihâd-

mezheb hasebiyle Karadalu’ya
mâildir.

pozi kasabas
Karyeleri, aded:

Jabiak kal’as

Zeta nâhiyesi, yâni Podgoriça ovas ki yirmi karyeyi

hâvi ve kodra gölüne müntehidir.

Podgoriça kasabas

Podgoriça kazâs dâhilinde

bulunan malisyalar

44
o

'•ö

:SJ

S

e
<3M

450 450 Koç-i zîr nâhiyesi

1
1 5 1

1 5 Rahova nâhiyesi

15 35 5° Koka nâhiyesi

15 .. 85 100 Funda nâhiyesi

• • 100 . . 100 Trabi nâhiyesi Trabi (Trabiçe) denilen nâ-

hiyedir.

100 250 350 Gruda nâhiyesi

905 440 1320 2665

Jabiak kakasna karib Bâlî Baba türbesi olup civârma
Bâliye ta’bîr olunur. Burada be hâneden ibâret bir karye olup
ahâlisi ortodoks mezhebinde olduklar hâlde ibu bin iki yüz
yetmi sekiz senesi rebî’ülâhirinde karadallar bu karyeyi

ihrak ile ahâlisini alp götürmülerdir.

Koç nâhiyesi zîr ve bâlâ deyu iki ksma münkasemdir.
Muhtelit komisyon ma’rifetiyle Karada hatt- imtiyâzmn ta’yin

ve tahdidinde tarafeyn ahâlisinin ehâdetleri esas ittihâz

olunup ol vakit ise koçlular Karada’a tâbi’ olarak hâl-i

isyanda bulunduklarndan Podgoriça ahâlisi hudûd üzerine
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gelemedikleri cihetle yalnz karadallar ile anlara tâbi’ olan

koçlularn ifâdeleri üzerine kat’- hudûd olarak Koç-i bâlâ Kara-
da tarafnda ve Koç-i zîr beri tarafta braklmtr. Fakat Dev-
let-i aliyye komiseri bunu tasdik etmemitir. Hâlbuki Koç-i

zîr ahâlisi dahi ittihâd- mezheb hasebiyle Karadalu’ya mâil

olup ancak içlerinde bulunan Medon kabasnda taraf- devlet-

ten müstahfz bulunmak hasebiyle sûretâ itâat üzere bulun-

mulardr. Gerek Koç ve gerek Rahova ahâlisinin lisanlar

bonak lisândr. Koka ile Funda nâhiyeleri Arnavudluk hudûdu
üzerinde bulunduundan ahâlisi hem bonakça ve hem de arna-

vudça tekellüm ederler. Trabi ile Gruda nahiyeleri ahâlisi ar-

navud olup arnavudca tekellüm ederler. Elhâsl Podgoriça ahâlisi

hep bonak olup fakat Trabi ile Gruda ahâlisi arnavud tâifesi-

dirler. Ikodra malisyalarmda olduu gibi Trabi ile Funda
ve Koka malisorlarnm dahi Podgoriça’da mukîm bir bölük-

bas vardr. Gruda bayrann dahi kezâlik Podgoriça’da bir

bölük bas bulunur ve bunlar civâriyet hasebiyle Podgoriça

kazâsma mülhak iseler de muhârebelerde Hot ve Klement
bayraklariyle birlikte hareket edegeldiklerine nazaran Ikodra
malisorlarmdan ma’dûd olurlar.

Gusine kazâs

Hâne
Müslim Lâtin Ortodoks Yekûn

120 120 Vusay karyesi

57° 30 600 Gusine kazâs

6 !9 25 Voyeslav ve Gurik mahâllesi

5° 5° Martinovik karyesi Gusine’ye tâbi’ bir

malisyadr. Ahâlisi hep islâmdr ve fi’l-asl

Klement malisyasmdan ayrlmtr.
250 250 Plava kasabas

Plava kasabas ile Vasovik nâ-

hiyesi arasnda bir nahiyedir.

Polime nahiyesinin mecmû’u iki

yüz otuz be hâne kadar olup

Yüz yirmi sekiz hâneden ibâret

ibu be mahâllesi itâ’attedir.

996 49 1045

Polime nahiyesi

Müslim Lâtin Ortodoks Yekûn

8 15 23 Mite ma-
hallesi

!5 Nokik
60 60 Velika

3 12 15 Brazoviçe

!5 *5 Konyut

136 11731037
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Müslim

Lâtin

Ortadoks

fi
<3

•3

15 : 5 30 Arjaniçe karyesi Polime nahiyesinin ibu Arja-

15 15 Mainitze mahallesi niçe karyesiyle be mahâllesi

3° 30 Graçaniça mahallesi hâl-i isyandadr ve Arjaniçe’nin

5 5 Morina mahâllesi nsf ahâlisi ehl-i slâm olduu
12 12 Lâtine (Slatine) hâlde muhafaza olunamadk-

mahâllesi larndan vasovikliler ile bera-

15 15 Luge mahâllesi ber Karada’a tâbi’ olmulardr

1052 228 1280 ve Graçaniçe’nin be hanesi

ehl-i slâm iken çend sâl mukad-
dem mürted olmulardr.

800 800 Vasovik-i zîr nâhiyesi

1052 . . 1028 2080

Vusay karyesi Gusine’ye tâbi’ bir malisyadr. Ahâlisi Kle-

ment malisyasmdan gelip burada tavattun ile müslüman olmu-
lardr. Gusine kazâs fi’l-asl Bosna eyâletine mülhak ve ahâlisi

hep Bonak olduu hâlde Bosna caddesinin güzergâh olan Vaso-
vik nâhiyesi ahâlisinin isyân hasebiyle bu cadde kapanp pek
kazâsmdan Yeni-pazar sancana giden yol dahi eyyâm- itâda
ekseriyâ mesdûd olduundan Gusine kazâs beri tarafta kalarak

kodra sancana mülhak olmutur.Vasovik nâhiyesi zir ve bâlâ

deyu iki ksma münkasemdir. Karada’a hatt- imtiyâz olmak
üzere komisyon- muhtelit ma’rifetiyle tahdîd-i hudûd olun-

dukta Vasovik-i bâlâ Karadalu tarafnda ve Vasovik-i zîr

hâricde braklmtr. Ancak ta’yîn-i hudûdda tarafeyn ahâlisi-

nin ehâdetleri esas olduu hâlde Gusine ahâlisi hudûd üzerine

gelemediklerinden yalnz vasoviklilerin ifâdesi üzerine kat’-

hudûd olunmu idüine mebnî hudûdun bu parças Devlet-i

aliyye komiseri tarafndan tasdik olunmamtr ve Vasovik-i

zîr sekiz yüz hâneden ibâret ise de Vasovik-i bâlâ ile birle-

tii hâlde üç bin kadar çakmak çkaracaklarndan bahsile

miyânelerinde münâsib mahâlde cesimce bir kule inâs lâzm
geleceine dâir ol vakit Devlet-i aliyye komiseri tarafndan
verilmi olan takrir henüz mevk’-i icrâya konulamayp hâli

üzere braklm olduundan Vasovik ahâlisi bütün bütün
isyan yolunu tuttuklarna . kanâat etmeyip hem-civâr olan Poli-

me nâhiyesi ahâlisini dahi tarîk- isyâna dâvetve icbâr ile alt
karyesini dâire-i ekaavetlerine almlardr.

Tezâkir-i Cevdet î 3
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Ikodra kazâs
Hâne

Müslim Lâtin Ortodoks Yekûn

700 150 250 I IOO Kraina nâhiyesi

2500 900 100 3500 kodra kasabas
600 80 20 700 Da - kenar nâhiyesi

40 200 24° Boyana-kenar nâhiyesi

300 400 700 Drin-kenar nâhiyesi

4140 1730 370 6240

Nefs-i îkodra’ya merbut olan malisyalar :

150 150 ilak nam malisya

150 150 Timal malisyas
420 80 500 Postripa denilen malisyalar ma’a Drit
120 10 130 Grija malisyas
10 140 1 50 Riyol malisyas

! 70 3° 100 Koplîk malisyas
60 30 90 Göl-kenar malisyas

4820 2310 380 751°

kodra’mn be büyük malisyalar :

M. L. O. y.

23 5°° • • 523 Hot

i.

50 500 55° Klement vaktiyle pek büyük bir kabile imi müte-

ferrik olmular Gusine kazas

dâhilinde vâki’ Vusay ve Mar-
tinovik karyeleri ahâlisi bun-

lardan müfrez olduu gibi pek
kazâsma tâbi’ Ragova nahiyesi

halk dahi Klement kabilesinden

180 320 .
. 500 krel ayrlmtr.

200 300 . . 500 Kasrtrat

225 225 •• 45° Eec ma’aLuha' kisi bir malisya addolunur.

5498 4*55 380 10033

. . . 1250 . . 1250 ala ma’a u ve Pulti ve Kir ve Toplan.

ala ahâlisi kodra’mn en vahi 'malisorlardr.
5498 54°5 380 11283

Kraina nâhiyesi ko dra gölünün sâhilinde tûlânî bir

nâhiyedir. Bu nâhiyenin deniz taraf Bar kazâsdr. Selçe ve

Krnice ve etan ve Morik ve Kraina ve Yemenici ve uruka
nam yedi karyeyi âmildir. Selçe zîr ve bâlâ deyu iki ksma mün-
kasem olup hîn-i tahdîd-i hudûdda Selçe-i bâlâ Karada tara-

fnda kalmtr. Selçe, Bar kazâsma muzâf olan Zoyçe karyesine

ve Morik Bar kasabasna muhâzîdir. Ikodra kazâs ve mülha-
kat hep arnavud olup arnavudca tekellüm ederler. Fakat Selçe
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ve Krniçe karyeleri ahâlisi hrvat ve Ortodoks olup bonakça
tekellüm ederler. Binâen-aleyh bu iki karyenin ahâlisi Kara-

da’a mâildirler. etan ahâlisi arnavud olup arnavudca

tekellüm ederler ve lâtin mezhebinde olup Karadalu’ya

dümandrlar. Morik ve Kraina karyeleri ahâlisi ehl-i slâm
olup etanllar anlar ile birlikte karadallar ile muhârebe

ederler ve etan ahâlisi hrvatlar ile hem-hudûd olduk-

larndan bonak lisânn dahi bilirler. Kraina nâhiyesi hep

sengistandr. Ahâlisi ekseriyâ kayklar ile Podgoriça ovasna
geçip zira’at ederler. Selçe ve Krniçe ahâlisi Podgoriça ovasnda
mutasarrf olduklar yerler için sûret-i inkyâd göstermee mec-

bûr olup Karadalu’ya mukavemetten âciz olduklarn beyan

ile arz- ma’zeret ederler ise de hakîkat-i hâlde ittihâd ve kav-

miyet ve mezheb hasebiyle Karadalu’ya mâildirler.

Ikodra kasabas bir ehir ve kasabaya benzemez
;
gâyet dank

ve baçelik ve aaçlk bir kasabadr. Asl kalabal göl semtinde

olup bu cihete Terzihâne denilir. Beri tarafta yâni Drin nehri

semtinde baçe ve ayazma ve Debbahane ve Tepe mahâlleleri

olup bu cihete dahi Debbahâne semti denilir. Boyana üzerinde-

ki cisr-i kebîrin üst tarafnda bulunan dalyanlar sene be-sene

terfi’ olundukça îkodra gölü tap tevessü’ etmektedir.' Hâlbuki
bu dalyanlar kamilen ref’ olunsa gölün etrâfmda ale’l-husûs

Podgoriça ovasnda hayli arâzî-i mezrû’a meydana çkar. Drin
nehri boyunda Poka topranda ve. Timal malisyas karsnda
âlâ ormanlar olduu tâhkîk olundu ise de gidilip de kef ve

muâyene olunamamtr.

Ülkün kazâs

Hâne ;

Müslim Lâtin Ortodoks Yekûn

454 2 456 Ülkün kasabas
6 - 1 7 Mer’â mahâllesi

21 21 Mer’â mahâllesine mülhak îtri karyesi

86 87 1 174 Dier karyeler, aded: 5

45° 114 4

Zadrima kazas

658

Zadrima müteferrik karyelerden ibâret bir

5° .45° 500 nâhiyedir ve ekser-i arazisi zirâate [el-

verili] olup ahâlisi zirâ’at ile meguldür.
Fakat Mirdita’dan çkan serseri makuleleri

buraya gelip giderek zadrimallara ta’ad-

dîden hâli deillerdir.
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Le kazâs

Hâne
Müslim Lâtin Ortodoks Yekûn

IOO 50 150 Le kasabas
400 4°° Le malisyalar Le malisorlar kalîlü’l-

aded iseler de cerî ve cen-
100 450 550

gâver bir tâife olduklarn-

dan baka âir malisoriar

gibi i biter-bitmez yer-

lerine avdet edi-vermeyip

belki mevki’ -i harbde se-

bât ile hükümetin emrine

muntazr olurlar.

Dukakin kazâs

200 900 I IOO Puka ma’a Akbala nâhiyeîeri

4°o 400 Karacada nahiyesi

6oo 900 1500

Zadrima’nm Kalemet nam karyesi Le episkoposunun ikametgâhdr. Polet

yâni Dukakin malisyalar ayrca bir episkoposluktur.

Ülkün kazâs deniz cihetinde Arnavudlu’un mebde’idir.

Ahâlisi ticâret-i bahriye[ye] me’lûf olduklarna mebnî hem-
civâr olduklar mahâller ahâlisi gibi vahî deillerdir. Seksen

kadar sefîne-i ticâriyyeleri olup ancak kn Ülkün pigâhmda
gemi barndrmak kaabil olmadndan eyyâm- itâda gemile-

rini civarlarnda bulunan ingin limanna ve dier limanlara

çekerler. Bu kazânn mecmû- nüfûs- zükûru üç bin be yüzden
ziyâde tahmin olunur. Ancak Mer’â mahâllesindeki alt lâtin

hânesinden birisinin sâhibi olan Toi eben an ceddin tebe’a-i

Devlet-i aliyye’den iken mukaddemâ pederi Toma’y Fransalu

himâye eylemi olmak mülâbesesiyle vefatnda olu dahi Fransa

pasaportu almtr. Yine mahâlle-i mezbûrede bulunan bir or-

todoks hânesinin sâhibi olan Güro’mn pederi Niko alt-m sene mukaddem Kataro’dan gelerek Ülkün’de tavattun

eylemi olmak münâsebetiyle Avusturya teba’iyyeti iddiâsmda

bulunarak vergi vermezdi. Itivi karyesindeki yirmi bir hâne
lâtinler dahi kodra malisorlarndan olarak eyyâm- itâda bu
karyede ikamet ederler ve yazn dalarna giderler muâfiyet-i

kadîmeleri îcâbmca iâne-i askeriyye vermezler. Binâen-alâ-zâlik

Ülkün kazâsmda yerli tebe’adan olarak vergi defterine dâhil

olan hânelerin mikdâr alt yüz otuz betir.
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Puka ve Akbala ve Karacada ahâlisi umûmen malisordur

ve ibu nevâhî-i selâse fi’l-asl Dukakin denilen sancaa merbût
iken bu sancak ilga olundukta ibu nevâhî-i selâse Ikodra
sancana ilhâk olunmu ve hâlen bu nâhiyelere Dukakin ta’bir

olunmakta bulunmutur. Karacada nâhiyesi ahâlisi mukadde-
mâ hep lâtin iken karibü’l-ahdde papaslarm îdâm ettiklerinden

piskopos anlar aforoz etmekle anlar dahi kâffeten müslüman
olmulardr.

Mirdita nâhiyeleri

Müslim Lâtin Ortodoks Yekûn

500

5°°

500

500

5°°

2500

500 Oro nâhiyesi Mirdita kaptannn hânesi

ibu Oro nâhiyesindedir.

500 pah nâhiyesi

500 Kunani nâhiyesi

500 Fandi nâhiyesi

500 Dibri nâhiyesi

2500

Mirditlerin kâffesi lâtin mezhebindedir ve mecmû’u iki

bin be yüz hâne kadar olduklar hâlde be nâhiyeye mün-
kasem olup her nâhiyesinin hakîkî olarak kaç haneyi müte-
mil olduu mâzbut deil ise de yek-diere karîb olduu
cihetle ber-vech-i tahmin be yüz hâne olarak yazlmtr.
Asl mirditler Oro ve ipah ve Kunani nâhiyesi ahâlisinden

ibâret olup bu üç nâhiye ahâlisi bir familya âzâs ve yek-di-

erin karnda gibi îtibâr olunduklarna mebnî yekdierden
kz almazlar ve birinin kan da’vâs dierlerine düer ve bu üç
nâhiye Le episkoposluu dâiresi dâhilinde olup burada Le
episkoposu tarafndan abe ünvaniyle bir reîs-i ruhânî bulunur.

Fandi ve Dibri nâhiyeleri karâbet-i shriyye ve civâriyet hase-

biyle mukaddema Mirdita’ya mültehak ve mirditler idâdma
dâhil olmular ise de mezkûr üç nâhiyeye nisbetleri öyle bir

familyas hükmünde olmayp anlara kz verirler ve anlardan
kz alrlar.

Mirdita nâhiyeleri bir kaptan vâstasiyle_ idâre olunur ve

kaptanlar Doda familyasndan olur; fakat bunlar öteden beri

Dukakin sanca voyvadalarmn emr ü nezâreti tahtnda bulu-

nur iken Dukakin sanca fesh ve voyvadalk ilga olunduktan
sonra Mirdita dahi kodra sanca nailhak olunmu ise de an-



198 TEZÂKÎR-Î CEVDET

dan sonra kaptanlarn, nüfûzu .ziyâdelemi ve emr ü idâre bütün

bütün anlarn eline geçmitir ve Avrupa’dan gelip giden lâtin pa-

paslar Mirdita kaptan bulunan Bib Doda Paa’mn efkârn bo-

zup baya bir nevi’ istiklâl dâiyesine düürmütür ve burada lâ-

tin papaslarnm gittikçe nüfuzlar tezâyüd etmekte bulunmutur.
Lâtin râhibleri dier Ikodra malisyalarnda dahi sözlerinin

te’siri esbâbma sarf- mesâi etmekte iseler de lâtinler öteden beri

ehl-i slâm gibi dörde kadar kar tezvîc ederler ve birincisini

papasa akd ettirip dier karlarn eimme ma’rifetiyle nikâh

ettirirler. Rüesây-i rûhâniyenin ilk nasihatlerinden biri ise. ta’-

addüd-i zevcâttan men’etmek husûsu olduundan bu malisya-

larda rüesây-i rûhâniyenin çendan itibâr ve sözlerinin te’siri

yoktur ve bu babda ziyâde srâr gösteren papaslar îdâm ettik-

leri çoktur.

Mehur skender Bey bir çok hâneleri istishâb[en] firar

ettikte hâlen Mirdita denilen kt’a hâli kalm idi. Yakova ha-

vâlisinde sâkin olan Mirdita kabilesi ise Kosova muhârebesinde

hüsn-i hizmet etmekle mazhar- nazar- devlet olup bulunduk-

lar yerlerde dahi barnmaz olduklarndan bu kt’amn kendilerine

ihsan buyrulmasn istid’â etmeleri üzerine sekiz yüz krk tari-

hinde sâdr olan fermân- âlîye imtisâlen ol vakit -Dukakin

muzâfâtmdan olan Zadrima hâkimi Haan- Efendi Fandi-i sagîr

ve Fandi-i kebîr arasn Mirdit kabilesine îtâ ile buna dâir ken-

dilerine bir kt’a hüccet vermi idi. Mu’ahharen Mirdita’ya et-

raftan hayli ahâli gelerek çoalmlar ve îspah ve Dibri bayrak-

lar dahi anlara katlp mirditlemiler ve nüfûsu çoalarak Mir-

dita hudûdunu tevsi’etmilerdir. Bib Doda Paa bir aralk sken-

der Bey neslinden olmak iddiâsmda bulunarak rehâbîn ile öyle

bir silsile-nâme te’lîfine çalmtr ve bir aralk dahi Lek Duka-
kin’in vârisi olmak iddiâsmda bulunup hattâ Dukakin deyu bir

mühür kazdrp ba’z- mahallere gönderdii mektub zarflarnn

üzerine an basard. Hakîkat-i hâl ise Arnavudluk’ça ma’lûm
ve Doda’larm gerek skender Bey ve gerek Dukakin neslinden

olmadklar emr-i meczûm olmala ve Ikodra malisyalar içinde

Mirditler en ednâ kabilelerden ma’dûd bulunmala Bib Doda
Paa’nm bu sanî’alar te’sirsiz kalmtr.
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cmâl- livâ’-i Ikodra

Hâne

Müslim Lâtin Ortodoks Yekûn

584 330 186 I IOO Bar kazâs Bonak ve hrvat memle-

I 45 285 430 îpozi kazas ketleridir. Fakat Podgo-

9°5 440 1320 2665 Podgoriça ma’

a

riça kazasnda bulunan

Jabiak kazâs Gruda ve Trabi nâhi-

1052 1028 2080 Gusine kazâs yeleri ahâlisi arnavuddur.

2686 770 2819 6275

5498 5405 380 11283 Ikodra kazâs Bu kazâlar ahâlisi hep

54° 114 4 658 Ülkün kazâs arnavud, fakat Ikodra

50 45° 500 Zadrima kazâs kazasna muzaf Krai-

IOO 45° 550 Le kazâs na nâhiyesinin Selçe ve

ÖOO 900 1500 Dukakin kazâs Krniçe karyeleri ahâlisi

2500 2500 Mirdita kaymakaml hrvattr.

9474 10599 3203 23266

Ikodra malisyalarnda ahâlisinin mu’teberan ve mütehay-

yizânndan koca-balar ve bayrakdarlar vardr ve bayrakdar-

lk pederden evlâda intikal eder ve büyük hanelerin rüesâsm-

dan zâbta me’murlar hükmünde gûbarlar 1 vardr. Bundan
baka Ikodra kasabas vücuhundan olmak üzere malisyalara

cânib-i hükümetten bölük-balar nasb u ta’yin olunur. Bölük

balarm maalar ehriye üçer yüz kurutur. Fakat Hot bölük-

basnm maâ üç yüz elli kurutur. Cümlesinin serkerdesi

Haan Hot’tur. Bölük-balar Ikodra’da ikamet edip i zuhu-

runda mahâll-i me’mûriyeti olan malisya’ya gider ve lâzm ge-

lenleri Ikodra’ya celb ü ihzar eyler ve lede’l-îcâb kendileri

dalara gidip koca-balar ve bayrakdarlar ve gûbârlar cem’

ile akd-i meclis ederek verilen karar icrâ ederler.

Ibtidâ bir malisya’ya bir bölük-ba intihâb ve ta’yîn olun-

dukta ol malisyanm bayrakdar ve ihtiyarlarna haber gönde

rilir. Anlar dahi Ikodra’ya gelip ve bölük-bay alp mahal-

lerine götürerek halka ibrâz ile me’mûriyeti icrâ olunmak usûl-i

kadîmelerindendir.

1 Metinde jty' eklinde yazlan bu kelime bâz garp eserlerinde djiobar

imlâs ile kaytldr; Msl. bk. Hyacinthe Hecquard, Histoire et description de

la Haute Albane ou la Guegarie
,
Paris, t.s., -s. 366.
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Dukakin kazâs dahi böyle bir bölük-ba ile idâre oluna-

gelirken Prizrin caddesinin memerri olmak hasebiyle bu tarîkin

bir mertebe daha te’mîni için bölük-balk ilga ve bir kazâ

ekline ifra ve ehriye yedi yüz kuru maa ile bir müdîr
tâyin ve ma’iyyetine bir mikdar zabtye neferât terfik olunmu
ise de müdîrin hîn-i nasbmda ber vech-i bâlâ bölük-balar
hakknda cârî olan usûl-i kadîme icrâ olunur ve müdîr âir

bölük-balar gibi kodra’da ikaamet ederek Poka mütehay-

yizânmdan biri müdîr vekîli makamnda bulunarak zabt u
rabta nezâret eyler idi. Prizrin caddesinin emniyeti ise yol üze-

rinde bulunan hanlar birer karyenin taht- muhâfazasmda
bulunarak öteden beri her karye ahâlisi kendi hudûdunu te’mîn

ede-geldikleri hâsl olup yoksa mevcud zabtye neferâtiyle

bu caddenin te’mini kaabil deil idi. u hâle nazaran bölük-

balm müdîrlie tahvilinden bir semere-i fi’liyye husûle

gelmemitir. Fakat ibu yetmi sekiz senesi hilâlinde kodra
vücûhundan olup bâlâda beyân olunduu üzere me’mûriyyet-i

mahsûsa ile Mirdita’ya gidip gelmi olan Selim Bey Poka’da

ikaamet etmek üzere bin be yüz kuru maâ ile Dukakin mü-
diri nasb u ta’yin klnmtr. Mirdita nevâhîsi Mirdita kaptan
vastasiyle idâre olunduundan burasnn bölük-bas yoktur.

Mu’ahharen buraya bir kaymakam ta’yin klnmtr. Zadrima
nâhiyesi öteden beri bir câbi ile idâre oluna gelmi iken mu’ahha-

ren câbîlik unvân müdîrlie tahvil olunmutur. Boyana - kenar
nâhiyesiyle Drin-kenar nâhiyesinde bölük-ba olmayp tahsil-

dar denilir birer zâbit ma’rifetiyle ' idâre olunur. Bâlâda iâr

olunduu üzere Podgoriça kazâsma muzâf Gruda nâhiyesinin

Podgoriça’da mukîm bir bölük-bas olduu gibi Podgoriça’ya

muzâf dier malisyalarm dahi bölük-bas vardr. Fakat Koç
nâhiyesi ahâlisi Karada’a mâil olduklar cihetle buras için

bölük-ba nasb olunmamtr.
kodra kasabas, nâhiye ve malisyalar gibi bayraklara mün-

kasemdir. öyle ki Terzihâne semti sekiz ve Debbahâne semti

yedi bayrak itibâr olunmala kasabann mecmû’u on be bay-

rakdr ve kasabann kâffe-i ehl-i slâmî bu bayraklar altnda ola-

rak sefere müheyyâ olduklar cihetle cümlesi müsellâh gezerler

ve silâhsz gezmek indlerinde muhill-i nâmus addolunur. Kasaba

hristiyanlar silâh tamak ve sefere emek tekellüfünden vâreste
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olmak üzere bayraklardan hâriç kalp vaktiyle bunun için bir

vergi-i mahsûs dahi kabûl etmilerdir ve kodra’da silâhsz olan
âdem üzerine kimesne silâh çekmediine mebnî kasaba hrsti-
yanlar dil-âzâde olarak serbest gezerler. Ma’amâfîh lâtinlerin

ehl-i slâm ile ittihâdlarma delil olarak bâlâda i’âr olunduu
üzere lâtinler reîs-i rûhânîleri vâstasiyle nikâhlarn akd ettik-

ten sonra mahkeme-i er’iyyeye gidip nikâh tasdik ettirirler.

Amma malisya ve nâhiyelerin gerek müslim ve gerek hristiyan-

lar ale’l-umûm bayraklar altnda olarak muhârebeye gitmek
usûl-i kadîmeleri iktizâsndan olduu cihetle cümlesi kasabann
ehl-i islâm[] gibi silâh tarlar. âir kasabalar ahâlisi dahi bu hâlde
olup fakat Ülkün kasabas ahâlisi ber-vech-i bâlâ ticâret ile megul
olarak kendilerini böyle dâima silâhl gezmek tekellüfüne mec-
bur görmezler. Her bayran mu’teberân- ahâliden bir bay-

rakdar vardr ve bu bayraklar semt ve mevki’ itibariyle müretteb

olup ba’zsmn neferât ziyâde ve ba’zsmn neferât az olur ve

ba’z- nevâhîde bir ve ba’z- nevâhîde müteaddid bayraklar bulu-

nur. Ikodra kasabasnn on be bayranda tâmmü’l-esliha ve hep
ehl-i slâm olarak be bin çakmak yâni tüfeng-endaz çkar. Krai-

na nâhiyesi ise kâmilen bir bayrak itibâr olunmala îkodra’nn
en kalabalk bayra olarak bunda yalnz arnavud kavminden ola-

rak iki bine karib tüfeng-endaz bulunur ve icâbnda Bar kazâsma
tâbi’ Ispiç nâhiyesi ve Zubçi ve Tokemil karyeleri ahâlisiyle dahi

bi’l-ittifak yek-diere muâvenet ederler ve Boyana-kenar nâhiyesi

yedi yüz hâneden ibâret olduu hâlde iki bayraa münkasemdir.
Biri Buata bayra ve dieri Biloa bayradr. Bu iki bayrak

altnda nihâyet bin bört yüz tüfeng-endaz bulunabilir. Hot nâ-

hiyesi ise be yüz bu kadar hâneden ibâret olduu hâlde sa ve sol

olarak iki bayraa münkasemdir. Sa bayrak Rapa ve sol bayrak
Traboin bayradr. Bu iki bayrak altnda bin iki yüz nefer kadar

bulunabilir. Bu bayraklar kadîmden ma’rûf ve mu’tâd olan ter-

tîb üzere hareket ederler. Terîfât- kadîmeye muhâlif olarak

yek-diere takaddüm etmezler. Ta’yînât dahi bu tertib üzere

alrlar. Slav memâlikine sefer oldukta hotlar birinci olup mevk’-i

harbe en ibtidâ duhûl ve en sonra avdet ederler. Ta’yînât ahzin-

de dahi bu tertibe riâyet olunup hotlar ta’yînâtm almadkça
Ikodra kasabas bayraklar bile ta’yin alamaz. Amma sair

tarafa sefer oldukta birinci bayrak ' Mirdita’nm kaptan bayra
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olan Oro bayradr ve bâlâda i’âr olunduu üzere ucuna
bakr kaplamak bu bayran bir imtiyâz- mahsûsu olup

mirditler bununla mübâhât ederler. Boyana-kenar nâhiyesin-

de
,
ez kadim bayrak olmayp buna bir bayrak verilmek

lâzm gelmi ise de bu bayraa müceddeden bir mahâl ta’yin

etmek lâzm gelip bu ise terîfât- kadîmenin hâricinde bir

ey olduuna ve bu dahi mükil görüldüüne mebnî bu nâhiyeye

bayrak verilememitir. Bölük-balar ile ale’t-tertib bayraklarn
adedi ve bu bayraklar altnda olarak yerinde ne kadar
çakmak yâni kaç tüfeng-endaz bulunabilecei cedvel-i âtide

beyân olunur. kodra nüfûsu tahrîr olunmam idüinden
ber-vech-i bâlâ hânelerinin mikdar tahkîkat- vâkl’a üzerine

tahminî olarak yazlm olduu gibi tüfeng-endazlarmn adedi

dahi ber-vech-i tahmin tahrir klnr ve bu da kabaca bir tah-

mindir. Çünki mukaddemâ ikodra vergi için dört hâneyi bir

hâne itibâr etmiler ite bu hâneler dört kat edilerek ber

vech-i bâlâ hâne cedveline kayd olunmutur ve pek çok hânelerde

birer ikier tüfeng-endaz bulunur ise de ba’zlarnda dahi nis-

bet-ten hâriç olarak pek çok tüfeng-endaz bulunur. Hattâ ikodra
vücûhundan birinin hânesinde krk elli kadar tüfeng-endaz

bulunduunu tahkik eyledim, ite bu misillû tahkikat ve mesmu’-
at üzerine ber vech-i âti her bayrak mevk’inde ne kadar çakmak
çkabilecei gösterilecektir.

kodra bayraklariyle bölük-balarmn cedvelidir

Aded-i. Nefer-i bölük- Bayraklar Aded-i tüfeng'

hâne
.
ba adedi endâzan Esâmi-i mevâk5

5°3 I 2 1200 Hot

55° I 4 I4OO Klement g 3 J
500 I 1 1300 Kastrat g
500 I I 1300 krel

J S? ^
400 I 2 IOOO Rec ma’a Luha A g

2453 5 10 6200 Bunlarn sülüsan harice

sevk olunabilir.

100 I I 250 Köpük
.

90 I I 200 Göl-kenar

5°° I 3 1200 Postriba

150 I I 300 ilak
150 I I • 300 Timal
150 I I . 300 Riyol

130 I I 260 Grija

1250 I 5 25OO ala ma’au ve Pulti ve

4973 43 24 II 5!0 Kir ve Toplan
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Aded-i

hâne

Nefer-i

bölükba
Bayraklar

adedi

Aded-i tüfeng-

endâzan Esâmi-i mevâk*

2500 15 5000

.

Nefs-i Ikodra

240 480 Boyana - kenar nahiyesi-

nin bayra olmad ci-

hetle neferât dier bay-

raklara tâbi’ olup gider-

ler.

700 2 1400 Drin-kenar nâhiyesi

700 1 1 1500 Da-kenar nâhiyesi

850 1 I 1860 Kraina nâhiyesi

9963 r 5 43 - 21750 Yekûn

Krniçe ve Selçe

karyeleri ahâlisi

hrvat kavmin- .

den bulunduk-

lar cihetle hâriç

brakldlar.

500 500 Zadrima kazâs

Zadrima ahâlisi çiftçi ise-

ler de lede’l-hâce bunlar-

dan dahi bir mikdar çak-

mak çkar.

1550 I 350 Le kazâs

449 3 - 1000 Le malisyas

”392 15 47 23600

I IOO 6 2400 Poka ma’a Akbala

400 I 900 Karacada
12892 15 54 27900

2500 5 . 5000 Mirdita

15392 15 59' 32900 Bu cihette birinci bayrak

bâlâda beyân olunduu
üzere Mirditanm Oro
bayradr. Lede’l-îcâb

mirditlerin rub’u ve nihâ-

yet sülüsü ihrâc ve sevk

olunabilir.

658 1100 Ülkün kazâs

16050 !5 59 34000 Ülkün ahâlisinin dahi le-

de’l-îcâb bir mikdâr tes-

lih ve sevk olunabilir.

350 I I 800 Podgoriça kazâsma muzâf Gruda
nâhiyesi bölük-bas Pod-

go riça’da ikaamet eder.
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Aded-i Nefer-i Bayraklarn Aded-i tüfeng- Esâmi-i

hâne Bölük-ba adedi endâzan mevaki’

IOO 1 I 250 Kezâlik Podgoriça kazâsma

muzâf Trebi 1 nâhiyesi bö-

lük-bas dahi Podgoriça’da

ikamet eder.

16500 17 61 35250 Ikodra sanca dahilinde bulunan

arnavudlarm yekûnudur.

150 35° Funda ve Koka nâhiyeleri ahâlisi

16650 17 6! 35600
Bonak kavminden olduklar hâlde

Trebi bölük - balma tâbi’dirler

ve Trebi ile birlikte sefere eerler.

Podgoriça kazâs dâhilinde bulunan Koç ve Rahova nâhiyeleri

ahâlisi ittihad- mezheb hasebiyle hep Karadalu’ya mâil

bulunduklarna mebnî hesâbdan hâriç tutulmulardr.

Aded-i

hâne

Nefer-i

Bölük-ba

Bay-

raklarn

adedi

Aded-i

tüfeng-

endâzan

16650 l 7 6l 34600

650 1000

800 600

5° IOO

130 300

18280 36600

600 1250

120 I 300

50 I 150

250 5°o

19300 17 63 38800

Esâmi i

mevaki’

Yekûn

Podgoriça kasabas ahâlisi dâima
karadallar ile harb üzerindedirler.

Zeta nâhiyesi dahi

Jabiak kal’as ahâlisi serhad mu-
hafzdrlar.

îpozi kasabas hep serhad bekçisidir

îpûzi karyeleri ahâlisi ittihâd-

mezheb hasebiyle Karada’a mâil

olduklar cihetle hesabdan hâriç

tutulmulardr.

Gusine kasabas ma’a mülhakat

Vusay malisyas

Martinovik malisyas

Plava kasabas

Polime nâhiyesinin bir ksm ve

Vasovik nâhiyesinin kâffesi Kara-

dalu’ya mâil olduklar cihetle he-

sabdan hâriç tutulmulardr.

1 Aslnda Tryeb eklinde harekelenmitir.
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Aded-i Nefer-i Bayraklarn Aded-i tüfeng- Esâmi-i

hâne Bölük-ba adedi endâazan mevaki’

3*5 75°

270 600

226 450

289 I 700

20400 n 64 41300

Bar kazasna tâbi’ Mirkut nahiyesi

Bar kal’as ve etraf

Bar kazâsma tâbi’ unaç ve Tokemil

ve Zubça ve uan karyeleri

Ispiç nâhiyesi cesur ve sâdk iseler de

eskserisi bagçevanlk ile stanbul’da

bulunduklarndan yerlerinde mev-
cûdlar az olduu cihetle Kara-

dalu’ya kar mevki’lerini muhâfa-

zadan âciz kalmaktadrlar ve ahâ-

lisinin bir mikdâr Ortodoks olmak
hasebiyle Karadalu’ya mâil iseler

de bayrakdarlar lâtin olduundan
dâima Karadalu’ya kar gelirler.

îkodra sanca ahâlisi bir hâl-i istisnâîde ve hâlâ eski usûl

ve âdetleri üzere kalp kendilerini devletin bir snf- askerî

hükmünde itibâr ve bayrakdarlar devlet bayran hâmil

olmak imtiyâziyle iftihâr ederler ve bayraklar meydana çkp ta

dellâllar vâstasiyle îlân- keyfiyet olunduu gibi her birisi mensûb
olduu bayran altna seirtip emr olunan mahâlle giderler

ve ganî ve fakir her birinin yannda lâ-ekal ikier deste fiengi

mevcûd olup an yakmadkça mîrîden barut istemek indlerinde

muayyebattan add olunur. Fakat hitâm- maslahata dek her

birine cânib-i hükümetten yevmiye birer kyye kokoroz ile kr-
kar para katk-baha îtâs âdât ve usûl-i kadîme iktizâsmdandr

ve sahîhen cesur âdemlerdir. Ale’l-husûs kendi yurdlarn muhâ-
faza için pek âlâ asâkirdir. Fakat ceng bittii gibi yerli yerine

avdet ederler. Bir mevki’ tutmak için uzun uzadya durmaa
me’lûf olmamlardr. Ikodra’nm en bal kuvveti malisorlar

olup bunlarn dahi ekseri lâtin ise de kuvve-i merkeziyye ehl-i

slâm olduu cihetle ve lâtinler ehl-i slâm ile yek-dil ve yek-cihet

olmala lede’t-tecemmü’ meydanda bir kuvve-i islâmiyye gö-

rünür. Kald ki civarlarnda bulunan Mat ve Debre ve Yakova
ve pek malisorlarnm ekseri ehl-i slâm olmala kuvve-i islâmiy-

yenin galebesi derkârdr.

îkodra kazâs ahâli-i müslimesinin ekseri vaktiyle dalardan
inip eref-i slâm ile müerref olarak' kasabada tavattun etmiler
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ise de neseblerini unutmamlar yâni asâbiyyet-i kadîmelerini

zâyi’ etmemilerdir. Hattâ malisyalarm ismiyle teikîb olunurlar.

Meselâ vaktiyle ceddi Luha’dan gelmi olan Hüseyin Aa’ya
Hüseyin Luha ve Hot’tan gelmi olan Haan Aa’ya Haan Höt
denilir ve mensub olduklar malisya halk ile pek yakn akrabâ

hükmünde olduklarndan' ârasra familyalariyle beraber malis-

yalarm ziyaret ederler ve lâtin malisorlar îkodra. kasabasna,
geldikçe kendi malisyalarma mensûb olan ehl-i slâm hâne-

lerine teklifsiz, yâni kaç, göç olmakszn gelip giderler ve hem-
mezhebleri olan kasaba hristiyanlaryle ülfet ve ihtilâta tenezzül

etmezler. Zira kasaba hristiyanlar müsellâh olmayp mevâk’-i

harbiyyede dahi' görülmediklerinden anlar sevmezler ve kavm-i

âhar. gibi addedeler ve
.
bir vakitten beri kasaba hristiyanlar

ecânib ile ülfet ve konsoloslara mürâca’at eder olduklar cihetle

malisorlar anlardan bütün bütün nefret etmilerdir. îkodra
malisyalarnm kanunlar müttehid ve nesak- vâhid üzeredir.

Kanunlarn' Lek Dukakin eylemitir. Lek Dukakin’in makarri

Poka’da Kâbai bayranda elyevm âsâr bâk olan cesim bir

kal’a idi ki ana nisbetle Leka kal’as deyu mehurdur ve ana ann
ismine nisbetle bu kt’â Dukakin sanca deyu mâ’ruf olmutur.
Ruhban gürûhu bu kanunun ta’dîli.ne sa’y ede-geldikleri gibi

me’mûrîn-i hükümet dahi bu kanunun er’a mugayir olduu
cihetle ilgasna çalmakta olmalaryle eski te’sîri kalmam ise

de malisorlar kâvânîn-i mahâlliyyeye tamâmiyle tâbi’ olmadk-
larndan malisyalarm evvelki inzibatna halel gelmitir. Binâen-

aleyh bin iki yüz yetmi be senesinde anlara dâir Îkodra’ca
bir kt’a ta’lîmat tanzim olunmutur ki sûreti zîrde kayd olunur,

îkodra meclisinden verilen ta’lîmât-.umûmiyyenirsüretidir

:

, ibu karârn cras zîrde muharrer

tarihten itibar olunaca cihetle geçmi

mevaddm buna tatbik olunmas uyam-
’

' yaca keyfiyeti ibu Mahalle erh verildi.

Îkodra'sancann hâvi olduu bi’l-cümle kazâ ve kurâ ve cbâl-i

ma’lûme ahâlisi beyninde mukaddemâ vuku’ bulmu olan ktâl da?dalar-

nn musâlaha-i umûmiyyeye rabt ile ba’demâ inkta
1

1 çâresinin istihsâli

irâde-i seniyye iktizâsndan olmasna mebnî ktâl için bin kuru diyet ahz

olunmak üzere evvelki sene o makule kan da’vâlar musâlâha edilerek yine

ba’zlar tek durmayp • hüccet-i er’iyyeye rabt klnm iken ihlâl-i



TEZÂKR-Î CEVDET 207

karara mücâseretle ara-sra ktâl vuku’ bulmakta olduundan bunun

külliyen men ’ ü ref’i ahâli-i cibâle bu kene umûmen niyâz u istid’â ve

kadîmi mer’iyyü’l-icrâ olan kanunlarn mu’lin bir kt’a varaka dahi

irde etmeleriyle bunlarn mehmâ-emken slâh ve ta’diliyle bi’l-cümle ihti-

yar ve söz anlar alemdar ve koca-balaryle verilen karâra dâir meclis-i

âcizânemizde kaleme alnan nizam-nâmedir.

Bâlâda muharrer musâlâha-i umûmiyyeden sonra bir âdem barm ol-

duu husemâya tüfeng endahtiyle kati ü îdâma cesâret eder ise o makule ahs
derhâl bölük-ba ve koca-ba ve gûbarlar ma’rifetiyle cânib-i hükümete

teslim olunmas ba’ de’t-teklif kabûl etmeyip de silâha mürâca’at eder ise

hakknda mukabele bi’l-misil icrâs mukarrerdir vefirar eyledii takdirde

familyalarndan erkek akrabas tâ merkum gelip cânib-i hükümete teslim

oluncya kadar o makule erkek akrabâlan Ikodra sancandan hâriç ma-

hâlle tard olunacaktr ve zikr olunan koca-ba ve gûbarlarn masârifâtna

mukabil olmak üzereyedi bin beyüz kurufirârî-i merkumun emvâlinden

cezây- nakdî olarak ahz olunacaktr ve arâzîsi olduu hâlde hâliyle

terk ettirilip hiç bir kimesneye zabt ve zirâat ettirilmiyecektir ve o

makule ahs- rezîli hânesinde ihfâ eden olur ise ba’de’s-sübût merkum

dahi kaatil nazarnda tutularak hakknda mücâzât- kanuniyye icrâ

olunacandan baka koca-ba ve gûbarlar için merkumdan dahi cegây-i

nakdî olarak be bin kuru ahz u istifâ klnacaktr.

Musâlaha-i umûmiyyenin hârici olarak cibâl-i merkume ahâlisinden

bir kimesne bir kimseyi kazaen ve yâhud kasden kati ü îdâma

cesâret eden olur ise cânib-i hükümetten verilecek emir üzerine cebelin

bölük-bas ve koca-balar ve gûbarlar derhâl kaatil-i merkumu tutup

hükümete teslim edeceklerdir. Merkum itâat edip de teslim olduu hâlde

hakknda er’an ve kanûnen terettüb edecek mücâzâttan baka ne famil-

yasna ve ne de akraba ve müte’allikatna ve emvaline bir gûnemuâmele

olunmyacaktr. tâat etmeyip muhâlefet eder ve silâha mürâca’at eyler

ise hakknda mukabele bi’l-misil icrâ olunacaktr. Firar eyledii ve

cür’et eyledii katil maddesi firar eylemesi cihetiyle kazâen ve yâhud
kasden olduu tahakkuk etmemesinden dolay o makulefirarilerden merkum
koca-ba ve gûbarlarn masârifât için iki bin kuru merkumun emvâlinden

cezây-i nakdî olmak üzere istîfâ klnacaktr vefamilya ve müte’allikatna

kezâlik hiç bir ey denilmeyip hânesinde ikamet eyliyeceklerdir ve merkumu

ihfâ eden olur ise iki bin kuru kendisinden cezây- nakdî ahziyle te’dîb

olunacaktr ve kaatil-i merkum maktulün veresesiyle cibâlde umûmî
olmyarak koca-balar vâstasiyle uyuup ise alt bin kuru sulh akçesi
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tazmin ettirilecektir ve verese-i maktul gizlice sulhü kabûl etmeyip de

cânib-i hükümete gelerek datvâ eder ise sûret-i da'vâs ksas olduu ve

kaatili dahi ele girdii hâlde nizdm- mukarreri mûcebince Dersaadet ten

bat de' l-isttzânferman zuhurunda kaatil-i merkum huzûr- veresede katl-

olunacaktr ve diyet datvâ ederler ise er'-i erife tatbîkan otuz bin kuru

diyet hükm olunacaktr.

Müdâfata-i dümen ve muhâfaza-i vatan için lede'l-hâce bir tarafa

asker sevk olunmak lâzm geldii hâlde cânib-i hükümetten verilecek emir

üzerine bolük-balar cibâllerine çkp koca-ba ve alemdar matrifetleriyle

yazlacak asker sevk olunacak mahalde hitâm- maslahata dein ifây-

hüsn-i hizmet edeceklerdir ve yazlacak askerden birisinin mâni’-i hakî-

kîsi olmayp da tahrîr olunduktan sonra emr olunan mahâlle gitmez ise

koca-ba ve bayrakdar ve gûbarlar için alt bin kuru cezây- nakdî

ahz olunacaktr ve yâhud hanesinde ne kadar tüfeng-endaz âdem var ise

hitâm- maslahata kadar mücâzaten cümlesi edây- hizmete tatyin olunacak-

lardr ve bunlardan dahi muhâlefet vuku'u takdirde meblâg- mezbûr

bat de’ l-ahz kâffeten erkekleri Ikodra sancandan tard olunacaklardr.

Alacak verecek maddesi yâhud bir cünha-i âharle bir âdemin müte-

kisi zuhâr edip Cânib-i hükümetten celbi hususu bölük-balarna batde-t-

tefhim bolük-ba-i mûmâ-ileyh tarafndan ol âdem derhâl hükümete

getirilecektir ve merkum sûret-i muhâlefette bulunur ve koca-ba ve

alemdar ve gûbarlar tarafndan tesâhub olunur ise ol cebelin koca-ba ve

alemdar ve gûbar ve ahâlisinden her kim olur ise olsun derdest olunduu

hâlde doruca habse ilka olunacaktr ve istenilen âdem gelip ve yâhud

getirilip hükümete teslim olmakszn mahbus bulunan ahsn tahliye-i

sebili câiz olmyacaktr ve ber takrîb çkabilir ise hükûmet-i mahâlliy-

yeden ahâli-i cebelin datvâya salâhiyetleri olacaktr.

Hükümetin emriyle ba’z- husûsâtn tesviye-i müzâkerât zmnnda
bölük-balar cebele çkp koca-ba ve alemdar ve gûbarlar matrifetleriyle

meclis akdi îcâb eyledii takdirde meclis-i mezkûra dâhil olacak kesândan

biri itâat edip gelmez ve yâhud verilecek kararn hilâfna hareketle mas-

lahatn te’hîrine sebeb olur ise ol hâlde tecemmu ’ eden me'murlann ziyâde

te’hir ve tevkiflerine sebeb olmu olacandan o makalelerden zikr olunan

me'murlann masârifât- vâki'alan için îcâbma göre elli kurutan be

yüz kurua kadar sebebiyet veren ahstan cezây- nakdî olmak üzere

yemeklik akçesi ahz u istîfâ ettirilecektir.

Hükûmet-i mahâlliyenin re’yiyle bölük-ba ve koca-ba ve müdde'î

ve müdde'a-aleyhin inzimâmiyle komisyon gibi tekil olunacak mec-
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liste karar verilecek bir maddenin be-tekrar istimâ’ caiz olmayacaktr,

ve o madde için bir tarafdan itikâ vuku ’ bulur ise cânib-i hükü-

metten be-tekrâr havâle-i sem’-i itibâr klnmayacaktr

.

er’an mezmum olan yâni ötedenberi bir âdem dier bir âdemin

zevcesini gasb eyler ve yâhud fi’l-i eni ’ icrâsma cesâret eder ise mez-

bûre badde’l-istirdâd bu fezâhate mütecasir olan ahstan üç bin kuru
cezây- nakdî alnarak zevce-i mezbûrenin kocasna teslim olunacaktr

Bir kimse dier bir kimsenin baçesine girer ve yâhud hayvânâtn

sevk ederek bir takm zarar ve ziyan îrâsma cesâret eyler ise vuku

’

bulacak za.rar ihtiyarlar madrifetiyle kef olunarak hükm olunacak mik-

dar akçe ahs- merkumdan bVl-ahz zarar-dîde olan âdeme verilecektir.

Ahâli-i cibâlenin bâlâda muharrer istid’ây- vâki’alarma müsâ’ade-i

âlî erzan buyurulaca misillû ba’demâ cibâl-i merhume koca-ba ve

alemdar ve gûbarlan bir kimesneye garaz ve nefsâniyet etmiyerek her

bir mesâlihi kemâl-i insâf ve hakkaniyete tevfikan rü’yet eyliyeceklerdir.

Kadîmi ola-geldii gibi hâne yakmak ve tahsis olunan cezây- nakdîden

mâ’adâ müttehimin emvâl ve hayvânâtn gasb etmek misillû hâlât-

nâ-marzyye vuku ’ bulmyacaktr. Eerçi bunlarn etvâr u harekâtnda

ve gerek icrâât ve mesâlih-i cârîyede bir güne garaz ve nefsâniyet

olduu iitilir ve ba’de’t-tefti tahakkuk eder ise o makule hakknda

cibâl-i madlûme bölük-ba ve koca-ba ve alemdalardan mürekkeb olarak

meclis akdi ile istikrâh- hakikat-i hâl olunup tebeyyün edecek derecesine

göre mütecâsir olan ahs hakknda meclis-i mezkûr tarafndan tensib olu-

nacak veçhile mücâzât- edide icrâ olunacaktr.

Fi 2i za sene 75

UMÛR-I MÂLÎYYE
[derkenar]

Îkodra sancann gayr- ez resm-i gümrük vâridât

Îkodra kazâs

2872 1 . . Îkodra kasabasndaki ehl-i slâm mahâllâtmm maktu’
vergileri.

11400 15 Nefs-i kasabadaki lâtin milletinin maktu’ vergileri

1237 10 Nefs-i kasabadaki Ortodoks milletinin maktu’ vergileri

41358 25 Nefs-i kasaba vergilerinin yekûnu
1679 .5 Berdiçe ve tevâbi’i vergisi

353 20 Mazrak karyesi

1 148 35 Boa karyesi

44540 .5

Tezâkir-i Cevdet 14
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6628 .5

7777 •

3171 ..

1767 20

63893 3°

2121 ..

1767 20

6274 25

2474 20

1855 35

1325 25

3°°4 3°

82717 25

14581 35

486 25

8837 20

18647 .5

125270 10

101098 32

389600 .

.

22000 .

.

83950
650 .

.

30827 38

753397 ••

7500

760897 ..

32118 15

Kastrat nahiyesi Hot ve Klement ve ala ma’au
îkrel nâhiyesi ve Pulti ve Kir malisyalar ââr
Rec karyesi 1 ve vergiden mu’âfdrlar ve umû-
Luha karyesi J men lâtin malisorlar cizyeden mu’âf

bulunduklar cihetle i’âne-i aske-

riyye dahi vermezler. îkrel ma-

lisorlar dahi dalarnda aar ver-

mezler fakat ovadaki arâzîlerinden

öür verirler.

Köpük karyesi

Göl-kenar

Dergo karyesi

ilak karyesi

Tim al

Grija

Riyol

Da-kenar nâhiyesi

Boyana-kenar

Drin-kenar

Kraina nâhiyesi

Ikodra kazâs vergisinin yekûnu

îâne-i askeriyyesi

Tahminen vâridât- öriyyesi

Duhan öriyle ruhsatiye ve gümrük rüsumu

Rüsûmî vâridât

Kayk ücreti

Perâkende varidat

îkodra kazasnn mecmû'- vâridât

4500 Poka ma’a Akbala kazâsmm vergisi

3000 Mirdita vergisi Gerek Poka ma’a Akbala ve

7500 Karacada ve gerek Mirdita

âârdan mu’âfdr.

Le kazâsmm vâridât :

4175 .. Vergi Le malisorlar ez-

7943 T 5 îâne-i askeriyye kadim vergiden ve

20000 . . Ââr bedeli âârdan mu’âfdr.

32118 15

793OI 5 J 5
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Zadrma kazâs vâridât:

27390 . . Vergi

5000 . . îâne-i askeriyye

46061 . . Ââr bedeli

Î7233 . . Perâkende vâridât

95684 .

.

95684

888699 15

Ülkün kazâs

22793 . . Mal vergisi

5000 . . îâne-i askeriyye

46061 . . Ââr bedeli

T 7233 . . Perâkende vâridât

91087 .. 91087

Bar kazâs :

26956 . . Vergi

.

13156 23 îâne-i askeriyye

103289 . . Ââr bedeli

22000 . . Perâkende vâridât

165401 23 16540

I

23

Kazâ-i Podgoriça ma’a îpozi
Vergi

56113 . . Podgoriça

15296 . . îpozi

71409 •• 71409

37590 . . lâne-i âskerriyye

1 12500 . . Ââr bedeli îpozi ötedenberi

22500 . . Zecriye rüsumu âârdan muafdr.
10000 . . Duhan öriyle ruhsatiye ve gümrük
1 1001 . . Perâkende vâridât

265000 .

.

265000

Gusine kazâs :

23312 . . Mal vergisi

47500 . . îâne-i askeriyyesi

. . Ââr 1

4000 . . Rüsûmî vâridât
74812 .

.

74812

1484999 38 îkodra sancann mecmu’- vâridât

1 Mukabilinde “Gusine kazâs dahi feth-i hâkaanden beri âârdan
mu âf olduu hâlde dört - be sene mukaddem öür alnmaa balanm
ise. de ahâlisi muâfiyyet-i kadîmelerinin bakas istid

J
âsiyle öür vermekden

ictinâb etmekde bulunmulardr” ifâdesi evvelâ kayd, sonra ibtâl edilmitir
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spiç nâhiyesiyle uan karyesinden ez-kadim maktu’an iki

bin üç yüz kuru bedel-i ör alma-gelmitir. Bar ovas ve Zalef

ve Turçin mahâlleleri ile Tokemil ve Zubçi karyelerinden dahi

ez-kadim dönüm bana dörder para bedel-i ör alma-gelirken

Menemenli Mustafa Paa’nm kodra mutasarrfl hengâmmda

öre tahvil olunmu ise de Tokemil ahâlisi ehl-i slâm ve Zubçi

ahâlisi lâtin olduklar hâlde mütevâliyen karadallar ile döü-
mekte olduklarndan lâykyle zirâ’at ilerine bakamayp medâr-

ta’ayyüleri olan hayvanlar dahi karadallar tarafndan gasb

ve garet oluna-gelmekle fakir düerek geçinmekten âciz olduklar

cihetle vâki’ olan ikâyetleri taraf- dâiyânemden Bâbâlî’ye

inhâ olundukta gerek anlarn ve gerek Bar ovasiyle mülhakatnn

vaz’- kadîmi üzere dönüm bana dörder para vermeleri husû-

suna müsâ’ade buyurulmutur.

Gusine kazâs feth-i hâkanîden beri öürden mu’âf olduu
hâlde dört be sene mukaddem öür alnmaa balanm ise de

ahâlisi mu’âfiyet-i kadîmelerinin ibkas istid’âsiyle szlanmaktan

hâlî olmayp bu cihetle ââr yoliyle tahsil olunamamtr. Kal-

d ki Gusine kazâsmn asl münbit ve mahsûldar arazisi Vasovik

nâhiyesi olup bu dahi Gusine bey ve aalarnn çiftlikleri olarak

hâslâtnn dörtte birini çiftlikât mutasarrflar almakta olduklar

hâlde bunlardan bir de öür mutâlebesi mahallinin tahammülüne

göre ar dümütür ve Vasovik reâyâs bir vakitten beri isyan

üzere bulunduklarndan öür vermek öyle dursun arâzi ücreti

olan rub’- örü bile edâdan imtina’ etmekte bulunmulardr.

Binâei-alâ zâlik Gusine ahâlisi mu’âfiyet-i kadîmelerinin iâdesi

iddi’a ve istid’âsmda bulunmakla keyfiyet Bâbâlî’ye inhâ

klnmtr.

Fezleke

Bâlâda mezkûr cedvellerin mutâla’asndan müstefâd olduu
üzere kodra sancanda krk binden ziyâde tüfeng-endaz bulu-

nup ledel-îcâb nsf Karada üzerine sevk olunabilir. Mat ve

Debre ve Yakova ve pek malisyalarmdan dahi bu kadar nefer

evki mümkin olur ve bunlarn mecmû’u Karadalu’ya galib gelir

ise de bunlar hep vahî âdemler olduklarndan îcâb- hâl ü asra

göre bunlar kullanmak mükil oluyor ve elde bu kadar müsellâh
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ve cengâver halk var iken Karada’n hudûdunu muhâfaza için

yalnz kodra sancanda bir hayli muvazzaf Toska askerinden

baka be alt tabur piyâde asâkir-i nizâmiyye dahi mevâk’-i

lâzmeye taksim ile emr-i muhâfazaya çallyor. Kald ki Ge-

galk’da ehl-i slâm ile lâtinlerin ittihâd üzere bulunmalarna

sebeb-i aslî birlikte sefere eerek silâh arkadal ede-gelmeleri

olup bir vakitten beri buna dahi za’f gelmekte ve ale’l-husûs

lâtin râhibleri mirditlerin efkârn bozduklar gibi dier lâtin

malisorlarmn ezhânm dahi ihlâlden hâli deillerdir.

Mukaddemât- merûhaya nazaran Avusturya devletinin

Hrvatistan’da müretteb olan hudûd askerleri tarznda yâhud

ana mümâsil dier münâsib bir sûrette kodra sanca ile hem-

civâr olan malisyalar ahâlisi ez kadim ola-geldii üzere kâmilen

asker itibâr olunarak taburlara taksim ve bi’l-münâvebe ta’lîm

olunsalar ehl-i slâm ile lâtinler beynindeki ittihâd- kadim mu-
hafaza edilmi ve hem de mahallinde bir orduluk mu’allem ve

muntazam asker bulunarak bunlara nöbetle Karada hudûdu
dahi bekletilmi olur ve lede’l-îcâb bunlardan bir ordu tekil ile

bir tarafa sevk edilir.

Bâlâda i’âr olunduu üzere karadallarm harekât ve muâ-
melât- vahiyâneleri Fuad Paa’ya ber tafsil beyân olundukta

te’dîblerine karar verilerek tehyi’e-i esbâbma teebbüs olunduu
gibi Ikodra’nn sûret-i mahsûsada bir nevi’ tanzimatu askeriyye

altna alnmas husûsuna dahi niyyet ve çok geçmeyip Karada
üzerine hareket olundu ise de tanzîm-i asker husûsuna bakla-

mad. Andan sonra dahi bu hususta iltârâttan hâli kalmadm;
lâkin stanbul’da hâneler ve Boaziçi’nde kââneler tanzimi

sevdâlar erkân- devletin ezhânm ziyâde megul etmekle bu
emr-i ehemmin husûlü için it’âb- zihn edecek bir ehl-i himmet
bulamadm. Buna hâlâ müte’essifim. Artk (beyit)

j

nazmiyle hatm-i kelâm edelim.

Lâhika

Bâlâda iâret olunduu üzere kodra malisyalarmda birer

câmi-i erif ile birer mekteb inâsna karar verilip bu husûsta Bâ-

bâlî’nin dahi muvâfakati bi’l-istih-sâl îfây- muktezâsma ibtidâr
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ettirilmitir ve çok geçmeyip malisyalardan ba’zlarmda küâd
olunan mekteplerde bir hayli okur yazar çocuklar meydana
gelmitir ve bu vesile ile malisyalara sünnetçiler gönderilerek

istek edenlerin emr-i mesnûn- hitânlar icrâ edilmitir ve az vakit

zarfnda gerek bu mektebler âgirdânndan ve gerek ahâliden

hitâm icrâ olunanlar ile olunmak üzere bulunanlarn adedi be
bin yüz yetmi nefere bâlig olup bunlarn içinde yüz yan te-

câvüz eden otuz nefer dahi mevcûd bulunduu Ikodra’dan
tarafmza vârid olan bir kt’a tahrîrâtta münderic olmala bu
hususa dâir îkodra hükümetine mahremine olarak yazlan
tahriratmzda “Bu keyfiyet sahîhen memnun ol[unaJacak halâttandr.

Fakat bu misillû sinn-i eyhûhete vâsl olmu âdemlerin icrây-i hitânlar

pek de miindsib olmayp eerçi bunlara açktan aça sünnet olmaynz
demek dahi muvâfk- mizâc- mevki ’ olamaz ise de böyle müsin âdem-

lerin icrây-i hitâna er’an mecb&r olmadklar kendilerine lisân- münâ-

sib ile ifâde olunarak Müderris Salih ve Ahmed Efendiler gibi ba’z-

zevât ile bi’l-müzâkere hakîmâne bir yol ittihâz gibi vârid-i hâtr

olarak sûret-i mahremânede ihtâra ibtidâr olunur deyu yazlmtr.
85 senesi saferinin on bei tarihiyle müverrahan Ikodra’dan

taraf- senâverîye vârid olan bir kt’a mektubda “Îkodra cebel-i

mülhakasnda semere-i lûtf u irâyet-i celîle-i rahîmâneleriyle inâ ve

ihyâ buyrulan cevâmi’-i erife ve mekâtib-i sibyânn bah etmi ve etmekte

bulunmu olduu muhassenatm ta'dâd kaabil olmadndan tafsilden

mübâ’adet klnm âsâr- cemile cümlesinden olarak emr-i mesnûn-

hitâm icrâya izhâr- hâhi eden kesânn mikdarn mübeyyin mekâtib-i

mezkûreye nezâret etmekte bulunan îkodra mekteb-i rüdiyye mu’allim-i

evveli Dâvud ükri Efendi dâîlerinin tanzim etmi olduu defter-i

sihhat-eserinden alnan icmâl pusulas manzûr- âsaf- ekremîleri

buyrulmak üzere leffen ve aynen takdime mücâseret klnm mekteblerin

hîn-i küâdmdan bu ana kadar sünnet olmulariyle imdi olmak üzere

bulunanlar be bin yüz yetmi üç nefere bâlig olup bunlar içinde yüz
yan tecâvüz eden otuz nefer dahi mevcud bulunmutur. Mekâtib-i

mezkûreye devâm eden âgirdân- zükûr sekiz yüz elli ve üçyüz krk be
kz ki binyüz doksan be nefer olup içlerinde hakîkaten îtimâd olunmaz

derecede müsta’id ve zeki âgirdan olup yaknda mu’allimleryetitirilecei

umulmaktadr. Koplik mektebi talebesinden olup inde- l-imtihân cevab

vermi ve okuduklar derslerini irâe eder cedvel ile yazmakta olduk-

lar yazlarm pigâh- meâli-iktinâh-i rahîmânelerine takdime cesâret
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ve ol babda masrûj buyrulan inâyet-i celîle-i âsafânelerinin âsâr- nâfi’-

asiyle cibâl-i mefkûrede müceddeden envâ’- Um ü diyanet ner olunarak

yirmi bin nüfûsu belây- cehaletten ve bir takm âdât- atîka-i âtla ve

aka’id-i bâtladan kurtulup içlerinde okur yazar âdem yetitirilmekte

idüi kemâl-ifakr ü meserret ile arz u i’âra müsâra’ate cesaret ederim

”

deyu dere edilmi ve malisya çocuklarnn yazlar dîde-i ibtihâc

ile görülmütür.

ilâve

Biz îkodra’da iken Msr vâlisi tarafndan bir istikraz akdi

isti’zânna dâir gelmi olan arîzaya cevâben yazlm olan emir-

nâme-i sâmî’nin ehemmiyetine mebnî sûreti ayniyle buraya

dere olunur.

Msr Vâlisi Hazretlerine

îstikrâz maddesine dâir fi 8 rebî’ülâhir sene 2j8 tarihiyle müver-

rahan esâbi’-zîb-i ibcâl olan tahrîrât- âliyye-i hidîvâreleri manzûr-

âli-i hazret-i pâdiâhî buyuruldu ve hâvi olduu mevadd- mühimme

meclis-i mahsûs- vükelâda dahi bi’l-etrâf tezekkür ve mutâla’a olundu.

Bu sene Nil’in ziyâde feyezanndan mahsûlât- arziyyeye ârz olmu olan

hasar ve noksan hakîkaten mûcib-i esef ve ahzân olmu ve bu tarafta ika-

met-i seniyye-i dâverâneleri düyûn- mevcûdenin ittihâz buyrulmu olan usûl-i

hasene-i tasarnfiyyenin semeresi olarak üç sene zarfnda ve bir taraftan

istikrâza hâcet olmakszn imhâs mümkin olacana dâir sebkat eden

ifâdât- beâret-âyât- hidîvânelerinin hayyiz-i fi’ le vusûliinü u hâdise-i

mü’ellemenin su’ûbete düürmesi bir kat daha tezyîd-i elem ve te’essüf

eylemitir. Nezd-i hakayik-vefd-i dâverânelerinde müstagni’-i ta’rîf oldu-

u üzere hâricden olunan istikrâzât velev erâit-i hafife ile olsun beher hâl

fâiz re’sü’l-mâlinin te'diyesi için müstakriz olan memleketten bir çok pa-

ralar çkmasna ve halkn tekâlifi arlamasna bâdî olduu cihetle dü-

vel-i mütemeddinenin ekseriyi bu tedbîre mürâca’atlarya alacaklar akçeyi

verecekleri fâizin umûma bir kaç kat fâidesi âmâl-i nâfi’aya veyâhud

vatan- umûmîyi bir mehleke ve muhataradan kurtaracak esbâba sarf et-

mek için olup u eylerden birine müstenid olmayan ve mükellef olan mem-

leket ve ahâlice bir gûna menfa’at-i fi’ liyyesi muhakkak bulunmyan istik-

râzlarn ayn- mazarrat olduu emr-i müsbettir. Zyrâ bi’l-farz altm
milyon frank istidâne olunduu hâlde faizi ve re’sü’l-mâlinin ve komis-
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ettirilmitir ve çok geçmeyip malisyalardan ba’zlarmda küâd
olunan mekteplerde bir hayli okur yazar çocuklar meydana
gelmitir ve bu vesile ile malisyalara sünnetçiler gönderilerek

istek edenlerin emr-i mesnûn- hitânlar icrâ edilmitir ve az vakit

zarfnda gerek bu mektebler âgirdânmdan ve gerek ahâliden

hitâm icrâ olunanlar ile olunmak üzere bulunanlarn adedi be
bin yüz yetmi nefere bâlig olup bunlarn içinde yüz yan te-

câvüz eden otuz nefer dahi mevcûd bulunduu îkodra’dan
tarafmza vârid olan bir kt’a tahrîrâtta münderic olmala bu
husûsa dâir Ikodra hükümetine mahremâne olarak yazlan
tahriratmzda “Bu keyfiyet sahîhen memnun ol[maJacak halâttandr.

Fakat bu misillû sinn-i eyhûhete vâsl olmu âdemlerin icrây-i hitânlar

pek de münâsib olmayp eerçi bunlara açktan aça sünnet olmaynz
demek dahi muvâfk- mizâc- mevki’ olamaz ise de böyle müsin âdem-
lerin icrây-i hitâna er’an mecbâr olmadklar kendilerine lisân- münâ-
sib ile ifâde olunarak Müderris Salih ve Ahmed Efendiler gibi ba’z-
zevat ile bi’ l-müzâkere hakîmâne bir yol ittihâz gibi vârid-i hâtr
olarak sûret-i mahremânede ihtâra ibtidâr olunur.” deyu yazlmtr.

85 senesi saferinin on bei tarihiyle müverrahan kodra’dan
taraf- senâverîye vârid olan bir kt’a mektubda “Ikodra cebel-i

'mülhakasmda semere-i lütfü inâyet-i celîle-i rahîmâneleriyle inâ ve

ihyâ buyrulan cevâmi’-i erife ve mekâtib-i sibydnn bah etmi ve etmekte

bulunmu olduu muhassenatn ta’dâd kaabil olmadndan tafsilden

mübâ’adet klnm âsâr- cemile cümlesinden olarak emr-i mesnûn-
hitâm icrâya izhâr- hâhi eden kesânn mikdanm mübeyyin mekâtib-i

mezkûreye nezâret etmekte bulunan Ikodra mekteb-i rüdiyye mu’allim-i

evveli Dâvud ükri Efendi dâîlerinin tanzim etmi olduu defter-i

shhat-eserinden alnan icmal pusulas manzûr- âsaf- ekremîleri

buyrulmak üzere leffen ve aynen takdime mücâseret klnm mekteblerin

hîn-i küâdndan bu ana kadar sünnet olmulariyle imdi olmak üzere

bulunanlar be bin yüz yetmi üç nefere bâlig olup bunlar içinde yüz
yan tecâvüz eden otuz nefer dahi mevcud bulunmutur. Mekâtib-i

mezkûreye devâm eden âgirdân- zükûr sekizyüz elli ve üç yüz krk be
kz ki binyüz doksan be nefer olup içlerinde hakîkaten îtimâd olunmaz

derecede müsta’id ve zeki âgirdan olup yaknda mu’dilimleryetitirilecei

umulmaktadr. Koplik mektebi talebesinden olup inde-’l-imtihân cevab

vermi ve okuduklar derslerini irde eder cedvel ile yazmakta olduk-

lar yazlarn pigâh- meâli-iktinâh-i rahîmânelerine takdime cesâret
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ve ol babda masrûf buyrulan inâyet-i celüe-i âsafânelerinin âsâr- nâfi’-

asiyle cibâl-i mezkûrede müceddeden envâ’- ilm ü diyanet ner olunarak

yirmi bin nüfûsu belây- cehaletten ve bir takm âdât- atîka-i âtla ve

aka’id-i bâtladan kurtulup içlerinde okur yazar âdem yetitirilmekte

idüi kemâl-ifahr ü meserret ile arz u i’âra müsâra’ate cesaret ederim”

deyu dere edilmi ve malisya çocuklarnn yazlar dîde-i ibtihâc

ile görülmütür.

îlâve

Biz kodra’da iken Msr valisi tarafndan bir istikraz akdi

isti’zâmna dâir gelmi olan arîzaya cevâben yazlm olan emir-

nâme-i sâmî’nin ehemmiyetine mebnî sureti ayniyle buraya

dere olunur.

Msr Vâlisi Hazretlerine

Istikrâz maddesine dâir fi 8 rebî’ülâhir sene 2j8 tarihiyle müver-

rahan esâbi’-zîb-i ibcâl olan tahrîrât- âliyye-i hidîvâneleri manzûr-

âli-i hazret-i pâdiâhî buyuruldu ve hâvi olduu mevadd- mühimme

meclis-i mahsûs- vükelâda dahi bi’l-etrâf tezekkür ve mutâla’a olundu.

Bu sene Mil’in ziyâde feyezanndan mahsûlât- arziyyeye ânz olmu olan

hasar ve noksan hakîkaten mûcib-i esef ve ahzân olmu ve bu tarafta ika-

met-i seniyye-i dâverâneleri düyûn- mevcûdenin ittihâz buyrulmu olan usûl-i

hasene-i tasarrufiyyenin semeresi olarak üç sene zarfnda ve bir taraftan

istikrâza hâcet olmakszn imhâs mümkin olacana dâir sebkat eden

ifâdât- beâret-âyât- hidîvânelerinin hayyiz-ifi’le vusulünü u hâdise-i

mü’ellemenin su’ûbete düürmesi bir kat daha tezyîd-i elem ve te’essüf

eylemitir. Mezd-i hakayik-vefd-i dâverânelerinde müstani’ -i ta’rîf oldu-

u üzere hâricden olunan istikrâzât velev erâit-i hafife ile olsun beher hâl

fâiz re’sü’l-mâlinin te’diyesi için müstakriz olan memleketten bir çok pa-

ralar çkmasna ve halkn tekâlifi arlamasna bâdî olduu cihetle dü-

vel-i mütemeddinenin ekseriyâ bu tedbîre mürâca’atlarya alacaklar akçeyi

verecekleri fâizin umûma bir kaç kat fâidesi âmâl-i nâfi’aya veyâhud

vatan- umûmîyi bir mehleke ve muhataradan kurtaracak esbaba sarf et-

mek için olup u eylerden birine müstenid olmayan ve mükellef olan mem-

leket ve ahâlice bir gûna menfa’at-i fi’liyyesi muhakkak bulunmyan istik-

râzlarn ayn- mazarrat olduu emr-i müsbettir. yrâ bi’l-farz altm
milyon frank istidâne olunduu hâlde fâizi ve re’sü’l-mâlinin ve korni-
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yonlarnm edâs için iki yüz milyonluk franka yakn para verilmek ve

karlk olmak üzere memleketin bir çok îrâdn nice seneler masârîf-i

müsmire-i mülkiyyeden çevirmek lâzm gelip böyle bir fedâkârlk ise

ancak o tanka gitmekte umûma daha ziyâdefâide görmekle ihtiyar oluna-

bilir. Binâen-aleyh müsâhabet-i aliyyeleriyle teerrüf-i bendegânemde dü-

yun- mevcudenin biraz konsolide edilmek ve bir takm netîce-i tasarrufât-

müttahize olacakfazla-i varidat ile tesviye buyrulmak daha hayrl olaca-

na dâir dermiyan olunan mutâla’ât zât-i fahâmet-simât- dâve-

ranelerine mevhibe-i ilâhiyye olan kemâl-i âkbet-endîi ve vatan-perveriye

nazaran inzmam- himmet-i celîleleriyle elyevn kaabil-i icrâ olaca
ind-i âlîde meczûm bulunmutur. Esâs- madde üzerine bu veçhile temhid-i

mukaddemât- umâmiyeden sonra elde bulunan iki ki?a mukavele senedi

müsveddelerinin erâ’it-i mündericeleri bahsine gelince evvelâ durub-

emsalden olduu veçhile akçenin vatan olmadndan para alnacak ol-

duu takdirde her kim daha hafif ve menfa' atli artlar ile verir ise andan
alnmak emr-i tabî’î olman bu makule mu'âmelâtta hakk- tercih bi'n-

nisbe arz- era'it-i nâfi'a eden tarafa âid olmak ve müstakriz temyîz-i

tekâlf-i ma'rûzada ve iine en çesban gördüünü ihtiyarda muhtâr tutul-

mak lâzm gelecei cây-i itibâh deildir. Bu cihetle Devlet-i aliyye'nin

p-i nazar- tedkîkne vaz' olunan u iki müsveddenin her biri üzerine

ber vech-i âtî îrâd olunacak ârâ ve mülâhazât hiç bir taraf ve bâ-husûs
Saltanat- seniyye’nin müttefik-i hâlisi ve her hâlde hayrhâh olan bir

devlet-ifahime hakknda zerre kadar bir übhe ileri gelmeyip fakat Me-
malik-i mahrûse-i hazret-i ahanenin eczây-i mütemmimesinden olan

htta-i msriyyenin müddet-i medîde için merbut olaca bir ta’ahhüd-i

mühimmin her tarafn lâykiyle muvâzene etmek cümlemize akdem-i

vezâif olmasndan ne’et eylediini tekrar iktizâ etmez. Saxe-Meiningen

bankas namna olarak Mösyö Oppenheim vastasiyleyaplm olan müs-

veddenin cihet-i mâliyyesi umûr- mâliyyeye vukuf- tâmm olan âdemler

tarafndan hakk üzere tefti olunduu hâlde pek ar yerleri olduu ve

ziyâde pahal gelecei ve hâvi olduu te'mînât münhasiran banka lehinde

olup beri tarafça emniyet-bah olacak bir ey olmad ve ileride türlü

mükilât ve mübdhasât davet eyliyecek bir takm mübhem maddeleri

bulunduu tebeyyün edeceinden anlarn bu mahalde birer birer ta'dâdn-

da[nJ sarf- nazar klnd. Hukuk vepolitika tarafna imâle-i efkâr olun-

duu hâlde ma'lûm- âlî-i dâverîleri buyrulduu veçhile böyle diyâr- ecne-

biyyeden alnan bir istikrâz- resmînin zikr olunan müsvedde meâline göre

çkarlacak tahvilât yalnz Msr ismine olursa ind-i mekârim-mend-i
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hidîvânelerinde her eyden mukaddes tutulageldii müsellem olan hukuk-
seniyyeye bütün bütün münâfî düecei cihetle taraf âlîlelerinden kabul

buyrulmyacanda itibâh olmad misilli Msr’n bir kt’a-i cesîme-

sinin vâridâtm otuz sene müddet buna balamak uyamyacan dahi

itiraf buyuracaklar derkârdr. Müsvedde-i mebhûsenin on altnc mad-

desi iktizasmca tarafeyn beyninde mukavele-i mün’ akidenin ahkâm
üzerine zuhur edebilecek münâza’a ve mükilât cânibeynden intihâb ve

nasb olunacak ikier hâkimden mürekkeb ve skenderiye’ de olan Prusya

ceneral konsolosunun taht- riyâsetinde olarak tekil olunacak mahkemede

âir mahalle nakl-i da’vâ olunamamak üzere kat’iyyen hakm ü fasl edi-

lecek olup bu esâsn kabûlü yâni umâr- dâhiliyyenin ruhu mesabesinde

olan umur- mâliyyeye bu sûretle bir devlet-i uhrâ me’mûr- resmîsinin

hâkim-i müstakil olmas mugayir-i usûl olduuna ve beyân olunduu veçhile

mukavele-i mutasavverenin pek çok yerlerinde mevûd olan mübhemât
hasebiyle mükilât ve münâza’ât eksik olamyacamdan ibu mahkeme-i

fevka’l-âde çâresiz dâimî hükmüne gireceine mebnî buna cânib-i seniyyü’l-

-cevânib-i âsafânelerinden muvafakat olunmyaca gibi taraf- Saltanat-

seniyyeden dahi asla tecviz bvyrulmamas zarûriyyat- mülkiyyedendir.

Elhâsl mâlca ve mülkçe ve hukukça ve politikaca meydanda olan mehâzir
Zkr olunan mukavelenin akdine mâni’ -i kavî görünür.

Iskonta bankasnn tahrîrât- celîle-i hidîvânelerine melfûf olan

mukavele lâyihas ise bütün bütün önü açk bir ey olup evvelâ alnacak

istikrâzvn ta’yin-i mikdâr ilende düyûn ve vâridât defterlerinin tefti olun-

masna ve ol babda bir gûna ihtilâf vâki’ olur ise Fransa devleti tarafn-

dan fasl u tesviye klnmasna menût olmas ve sâniyen be-her sene îrâd ve

masraf defterlerinin shhatine nezâret etmek üzere ta’yîn olunacak ve av-

mpallardan mürekkeb olacak komisyonda banka tarafndan bulundurulacak

vekilin devâmma ihtiyaç kalp kalmadnn ileride takriri yine devlet-i

müârün-ileyhâya braklmas ve sâlisen ba’dezin nefs-i âlîlerine âid

olacak borçlarn tahvilât Fransa konsolos-hânesinde mmralanp kayd

olunmas ve râbi’an îrâd tecavüz etmemesi lâzm gelecek mikdâr- mas-

raf kezâlik Fransa devletinin ta’yîn eylemesi erâiti Prusya konso-

losunun Saxe-Meiningen bankas ikrâzna olacak müdâhalesi hakknda

bâlâda erh ü îzâh olunan mutâla’ât tamâmen câmi’dir. Devlet-i müâ-
rün-ileyhânn erâi’t-i muharreresinin kendisine verecei hakk- müdâ-

haleyi hayr-hâhî ve istikamet-i politikas iktizâsnca sû’ -i isti’mâl etmiye-

rek Msr’n mesâlih-i mâliyyesinin bir hüsn-i hâle girmesine hasr edecei

müsellem olmasiyle bâlâda dahi bevân olunduu üzere Devlet-i aliyye’ce
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ol babda bîhude zanniyyâta dümee asla mahal olmayp ancak bu cins

eyler her devletin hukuk- esâsiyye-i istiklâliyyesinden olduundan anlarda

fedakârlk mûcib-i envâ
,- hatar ve mehâlik idüi aikârdr. Mevadd-

mâliyyede vâcibü’ l-icrâ olan tasarrufât ve suver-i idare dahilen ittihâz

ve hâlisâne infâz olunur ise her taraf te’mîn edebilip yoksa vesâyet-i

hâriciyye tahtnda teebbüs olunan tedâbîrin irsilâb- îtimâd- umumîden

ve memleket ve hükümet hakknda türlü türlü mükilâttan baka neticesi

olamyaca cihetlerle hem zât-i meâlî-âyât-i hidîvânelerini böyle misli

mesbuk ve esâsa dokunur ve mâlca dahi nice nice su’ûbetlere sebeb olur

bir ie girmekten vikayeten ve hem de hukuk- merûha-i hazret-i

âhâneyi muhâfazaten lâyihây-i merhumenin külliyen ber taraf edilmesine

ve müzâyaka-i hazirann dâhilen istihsâl-i çâre-i indifâ’na masrûfiyet-i

himem-i hidîvâneleri mahsûsen iltimâs olunup u mülâhazât- saföet-

gâyât bir kene taraf- sâmîlerinden dahi sencîde-i mîzân- tedkîk olduk-

tan sonra vürûd edecek cevâb- dâverîleri üzerine îcâb- hâlin tekrar

müzâkere olunmasn beyne’l-vükelâ karar-gîr olmu ve irâde-i seniyye-i

âhâne dahi ol merkezde müteallik buyrulmu olmala beyân- hâle ve

hakk- çâkerânemde mebzul olan iltifât- mûrisü’l-mübâhât- hidîvâ-

nelerinden dolay arz- farîza-i teekkür ve mahmedete mübâderet

klnd.
Fi selh-i r sene j8 yevm pazartesi

Yine bu esnâda Kuza Bey’in emâretine dâir meclis-i vükelâ-

dan huzûr- hümâyûna takdim edilmi olan mazbata îzâh-

mes’eleye medâr olduu cihetle bir sûreti ayniyle buraya dere

olunur.

Mazbata

Ma'lûm- âlî buyrulduu üzere Eflâk ve Badan memleketleri

ötedenberi ayr ayr birer voyvoda ile idâre olunup bunlar evâilde yerli

boyarlardan intihâb- ahâli ile rasb olunur iken sonralar bir hayli müd-

det rum milletinden ve Fenerli’ler denilen takmlardan dorudan doruya

taraf- Devlet-i aliyye’den ta’yin olunmak usûlü câri olmu olduu bu

suretten ahâliye bi’t-tabi’ ânz olan inkisâr ve nâ-honûdîden Rusya devleti

istifâde birle müdâhaleye balayp Edirne muâhedesini müntic olan muhâ-

rebeden önce ibu voyvodalklarn kemâfi’l-kadîm mütehayyizân- sekeneye

verilmesini ahid tahtna alm ve Edirne musâlahasmda gerek voyvoda
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intihabna ve gerek Memleketeyn’ in idâre-i dâhiliyyesine dâir ve Devlet-i

aliyye’nin oralarca maktu'an vergi almaktan baka hakk- hükümeti

kalmyacak surette kaleme alnm olan nizâmnâmeyi kendi taht- kefâ-

let-i mahsûsasmda olmak üzere beri canibe tasdik ve kabûl ettirmi

olduundan bu hâl cereyân etmekte bulunduu mânda devlet-i müârüniley-
hâ ile en sonraki harb meydana gelip Saltanat- seniyye def’ -i mazarrât-
düman zmnnda ngiltere ve Fransa devletlerinden istiâneye mecbur

olarak anlarla müttefikan muhârebeye lede’l-kyâm maslahat- musâlâha
mertebesine geldikte ibu iki devlet Rusyalu’nm Eflâk ve Bodan ve Srb
emaretleri hakknda istihsâl etmi olduu hakk- zamân ve kefâlete

istinâden oralarda icrâ eyledii nüfûz- müstakilimden hâsl olan mazarrât

ve mehâliki derpi-i mutâlâ’a birle u ser-riteyi dahi elinden almak ve

madde-i kefaleti taht- müâreket-i diiveliyyeye koymak efkârna dümü
olmalariyle Devlet-i aliyyece dahi bu sûret ehven-i erreyn görünmesiyle

yetmi iki senesi evâhirinde Paris'te akd ü tanzîm olunan muâhede-i

sulhiyyede emâret-i selâse-i merkumenin nizâmât- mevzû’as mümzi-i
muâhede olan ngiltere ve Fransa ve Avusturya ve Prusya ve talya devlet-

lerinin zamân- müterekleri tahtna girmi ve çünki bir zemandan beri ve

Eflâk Bodan sükkânndan olup Avrupa'da terbiye olmu ve orada söz-
lerini te'sîr ettirmi biryeni güruh zuhûr edip beylerin hükûmet-i müstebi-

desinden ve kavânîn-i mevcûdenin adem-i kifâyetinden ikâyetlerini ayyuka

çkarm ve hattâ kable'l-muhârebe bir ihtilâl dahi ika' ederek taraf-

Devlet-i aliyye’den ve Rusya devleti cânibinden asker gönderilmee dahi

mecburiyet vermi olduklarndan bu ikâyetlerini dahi ortadan kaldrmak
zu’miyle ahâli-i Memleketeyn’in bi'l-intihâb ta'yin edecekleri mecâlis-i

umûmiyede ihtiyâcât- cedîdelerinin istilzam eyledii eyler kaleme

alnp Devlet-i aliyye ile Düvel-i zâmine me’murlanndan mürekkeb

olarak gönderilecek komisyona arz ile komisyonun dahi mevadd- ma’rûza-

y mutâlâ’a eyledikten ve Memleketeyn’ in hâlini tahkik ettikten sonra

vuku’bulacak takrir ve ifâdesine nazaran beyne' d-düvel karar-gîr olacak

nizam-nâmenin Devlet-i aliyye tarafndan bâ-ferman ner ü te’sis olun-

mas dahi takarrür etmi olmasiyle mûcebince irsâl olunan komisyonun

Bükre’e vusulünde cem' ü tekil olunan meclis-i umûmîler evvel be-evvel

Eflâk ve Bodan emâretlerinin birletirilip Avrupa hükümdarlar hâne-

dânndan bir prense verilmesi istid’âsm meydana koyup bu matlablar

hâsl olmadkça nizâmât- âire üzerine rey vermiyeceklerini ilân eyledikleri

ve her ne kadar kendilerinin me'mûriyetleri bu madde olmad beyân

olundiyse de anlatilamad cihetlerle pek çok keâke ve mükilât



220 TEZÂKÎR- CEVDET

zuhura gelip nihâyetü’ l-emr mecâlis-i merhume sedd ü imha olunmu idi.

Fakat Fransa devleti ol vakit ibu ictimâ’- Memleketeyn mes’elesinde

her naslsa kendi politikasnca ba’z- menfa’at görmü yâni Avusturya

ve Rusya devletlerinin yanlar banda böyle bir hey’et-i müctemi’ann
teekkül etmesinde fevâid anlam olmasndan ve Rusya devleti dahi

o aralk Fransa’ya ziyâde mümâât kaydnda bulunmasndan ve talya ve

Avusturya’ya muzrr-olacak her ne olsa dört el ile tutmasndan ve Prusya

devletinin her ne sebebe mebnî ise meyi eylemesinden nâi düvel-i muahe-

denin dördü ictima’ iltizâm edip Devlet-i aliyye’ce buna muvâfakatin ve

husûsiyle öyle ecnebi bir prens gelmesine rzâ vermenin mazarrât- külliy-

yesi derm.eyân olunarak muhâlefette sebât- kadem gösterilmi ve Avusturya

devleti dahi kendisine bu yolda muvâfk ve muin olmu idi. Vaktâ ki mez-

kûr komisyon âzas tahkîkat- vâki’alarm hâvi devletlerine takrirlerini

verdiklerinin üzerine maslahata temiyet verilmek üzere düvel-i müârün-

ileyhim murahhaslar yine Paris’te akd-i encümen-i mükâleme ettiler

içtimâ mes’elesi orada dahi ortaya gelip tûl u dirâz mübâhesât ve müna-

kaât vuku ’ bularak neticesinde Memleketeyn’ in kemâ-kân baka baka
birer bey ile idâre olunmas esâs dier tarafn iddi’âsma galebe birle

ann üzerine bir mukavele senedi akd ü imza olunarak mûcebince yeni

beylerin intihâb Ta ve Bükre’te mahsûsen müctemi ’ olan millet mec-

lislerine havâle olundukta evvelâ Bodan meclisi el-hâletü-hazihi bey

bulunan Kuza’y ihtiyar ettiini müte’âhb Eflâk’da olan ictima’-

emâreteyn tarafdarlar her nasl ettiler ise edip oraya dahi an intihab

ettirmeleriyle u hâl-i nâgeh-zuhûr dahi bir mes’ele-i azîme olman
Devlet-i alivve buna dahi ziyâde muhâlefet göstermi ise de kârger-i te’-

sir olmyarak mûmâ-ileyhin iki emârete birden me’mûriyeti ittifak- düvel

ile bi’z-zarûre kabul ve tasdik olunup bu müsâadenin yalnz Kuza
Bey’in zâtine ve zemâmna mahsûs olmas ve ileride' emaret münhal olduk-

ta yine iki bey yaplmas usûlü kurtarlabilmitir. Emaretlerin ber

vech-i muharrer ayr ayr olmas hasebiyle Memleketeyn’in ministro

denilen bal devâiri müdîrleri ve millet meclisleri dahi iki takm ola-

rak anlardan fazla iki memleketin yek-diere merbût olan ba’z- kavânîn

ve nizâmâtna bakmak ve vasat- emâreteynde kâin Fokani ehrinde içtima

’

etmek ve âzâs nsfiyet üzere Eflâk ve Bodan meclisleri me’mûrlarndan

müntehab olmak üzere meclis-i merkezi nâmiyle bir hey’et daha tertib olun-

duundan ve Kuza Bey bâlâda beyân olunduu veçhile emârete içtimâ’

taraftarlarnn himmet ve gayretiyle gelmi olmala o takma bi’ttabi

’

boynu iri olarak ekser bal ilerde bunlar istihdâm eylediine ve eski
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boyar gürûku ise öyle erdâhte-i tâkçe-i nisyân olduklarndan infi’âl ey-

lediklerine binâen bir yandan müstahdem bulunan bir takm dier taraf-

tan anlara ramen bunda ictimâ
,

efkârm halkn zihnine iyiceyerletirmek-

le beraber bir cânibden dahi vech-i merûh üzere baka baka iki bey için

tertîb olunan iki hey’ et-i müfrezenin bir beyin taht- idâresinde yürümesi

bi’t-tabi ’ ziyâde su’ûbât îcâb ve dâvet eylediinden bundan çend mâh

mukaddem Kuza Bey hâl-i hâzrn ilerilemesi kaabil ve mümkin olam-

yacan meydana koyarak ictimâ’n lüzumunu ve millet meclisleri âzâ-

snn intihâblar nizam-nâmesinin efrâd- ahâliye daha ziyâde hukuk

ve ashâb- emlâk ü servet olan boyarlarn kuvvetine zaf verecek yolda

tayirini bir lâyiha-i mufassala ile bâb- devlete ve düvel-i zâmineye

beyân ve inhâ etmekle iktizây- keyfiyet ol vakit beyne’ l-vükelâ bi’d-defa’-

ât tezekkür ve mutâla’a ve süferâ ve devletlerle muhâbere olunup içtimâ’

maddesinde ol dahi pî-i enzâr- dikkate konulmu olan mehâzîr hâlâ

bakî olarak lâkin ne çâre ki Fransa devleti ibtidây- mes’deden beri bunun

tarafdâr- kavisi olmas ve bu kene ngiltere devletinin dahi ol tarafa

temâyül etmesi ve ikisi birden müttehidü’l-lisân olduklar hâlde eerçi

buna Devlet-i aliyye bir sûretle müsâ’ade etmez ise i kendi kendine hâsl

olur ve sonra men’ i kaabil olmayp Memleketeyn bütün bütün elden çkar

deyu kat’iyyen söylemeleriyâni Kuza Bey hod be-hod îlân- içtimâ’eyledii

takdirde Devlet-i aliyye’nin mümana’at etmesine mâni’ olacaklarn açk

açk tefevvüh eylemeleri ve devleteyn-i müarün-ileyhimânn u re’y ü efkâr-

da olduklarn ahâli-i Memleketeyn’in bildikleri mülâbesesiyle fi’l-hakîka

maslahat daha uzar ise kendiliklerinden icrâya teebbüs edip mazarrât-i

melhûze ol hâlde tezâ’uf eyliyecei ve Rusya devletinin her ne kadar iç

yüzünden bu içtimâ’ kendisine muzr görür ise de zahiren hilâfnda ala-

mayp mu’ahharen bütün bütün muvafakat yüzünü tutmas ve Avusturya

devleti kemâ-kân muhâlif olup lâkin ann dahi muâvenetinden istifâde

olunacak mertebede meydana çkamamas cihetleriyle bunu bütün bütün

savuturmann imkân olamayaca ve daha ziyâde srâr daha ziyâde

zarar dâî olaca tahakkuk etmekle ve fi’ l-hakîka Kuza’mn dedii gibi

bir beyin iki için müretteb olan idâreleri çevirmesi hayyiz-i imkânda

olmad bi’t-tecribe derece-i sübûta gelmekle hem u ta’dâd olunan

mehâzîr ve mazarratn önü alnmak ve hem de esâs zâyi’ etmemek zm-
nnda Devlet-i aliyye’nin mücerred teshîl-i idâre niyetiyle Eflâk ve Bo-
dan ministrolannn yâni vekillerinin ve millet meclislerinin muvakkaten

birletirilmelerine ve Fokani meclisinin ilgasna ve intihâb nizam-nâme-

sinin bir sûret-i mu’tedilede tenkyhine müsâ’ade buyuraca ve u kadar ki
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bu müsâ’ade mahsûsen ve münhasran Kuza Bey’in emâreteyn’i birlikte

idareye me’mûr olduu müddet ile mahdûde olup kendisinin vefât veya

istifa ve infisâli vuku’unda iki idare ve emâretinyine ayr olmas kari?idesi

bakî kalmak lâzm gelecei artnn ve daha âir ba’z- tagyîrât- mukta-
Ziyyesinin mukarrer tutulmas âzam- erâ’it-i muvafakat olaca dev-

letlere ifâde olunarak bu derece hâsl olur ise fe-bihâ ve illâ Devlet-i

aliyye’ye artk bihakkn diyecekleri olamyacandan bu kadarla iktifâ

olunmas husûslannda ittifâk- ârâ hâsl olup ana tatbîkan düvel-ifahîme
nezdinde bulunan süferây- Devlet-i aliyye’ye yazlan müttehidü’l-meâl

tahrîrât üzerine bir kaç aylar mütemâdiyen mükâtebe ve mübâhase oluna-

rak bi’l-âhire matlûb olan usûl ki içtima’- idâre-i Memleketeyn muvakkat
ve Kuza’nn zemanna münhasr olmas ve emârette hâil vuku’bulduu
gibi Paris mukavele senedi ahkâmnn avdet etmesi husûslanndan ve âir
ürut- müteferri adan ibarettir. Düvel-i müarün-ileyhim taraflarndan
bi l-ittifak kabûl birle o yolda Devlet-i aliyye ile müzâkereye girimek
üzere Dersaâdet’ te olan elçilerine me’mûriyet ve me’zûniyet verilmi
olduundan vaki olan taleblerire binâen geçenlerde iki def’a min-gayr-i

resmin birleilerek ve ez ser-i nev uzun uzun bahisler sebkat ederek beri

taraftan ve tecribe-i ahîre olmak üzere ibkaaen alâ-mâ-kân sureti elverdii

kadar tervîc olunmu ve içtimâ’ arzusunda olanlara müsâ’ade olunmy.a-

ca ve hod be-hod bir eyyaparlar ise edîden vefi’len men’ olunacaklar

ve bir ahd-i kavî ile te’sis olunan hey’etin bozulmasna bir veçhile râzî
olmyacaklar devletler taraflarndan müttehiden ve müttefikan bildirilse

asla harekete mecalleri kalmyaca ve Kuza Bey hey’et-i hâzra ile

iki emâreti birlikte hüsn-i idâreden mâdâmki izhâr-i acz ediyor birinden

çekilerek birine baka bey konulmak da kaabil olaca vâdîsinde sözler

dahi rad klnm ise de ne süferâ ne metbû’lar oralara yanamayp ve

Kuza Bey denildii gibi emâretin birini terk edecek olsa derkâr olan gale-

yân- efkâr hasebiyle halk kendisini brakmyaca ve mes’eleyi ecnebi pren-
sine kadar götürecekleri cevablar verilmi ve u hâlde ittihâz olunacak bir

meslek-i ahar olmad bir kat daha tebeyyün etmi olduundan ve elçiler

Devlet-i aliyye nin ta’yin eyledii esâslarn erhini bilmek istediklerinden

evvela idarelerin birletirilmesi Prens Kuza’nm zemanna mahsus ve

muvakkat olduunun ve yalnz dâhili bulunduunun ve sâniyen madde-i
içtimâ n tayin olunacak hududu hâlen ve istikbâlen tecâvüz etmesi tecviz

olunmyacamn ve sâlisen sâlifii’z-zikr Paris mukavele senedinin bu defa
muvakkaten tagyîr olunacak mevaddnm hâricinde bulunan ahkâmnn ve

ale l-husus Memleketeyn kuvve-i askeriyyesinin sûret-i tertib ve mikdanna
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müte’allik olan yerlerinin kemâ-kân mer’î kalacann ve râbi’an

Memleketeyri de usûl-i mevzû’aya muhalif bir hareket vuku’u hâlinde

icrâ olunacak nasâyih te’sir edemeyip de kuvve-i cebriyye imâline

ihtiyaç tahahkuk eder ise idhâli -muktazî olacak asker Devlet-i aliyye

askeri olup üzerlerinde bulunacak kumandarn yannda düvel-i zâminenin

dahi birer me’mûru bulunacann yaplacak karar-nâmeye sarâhaten

dere olunmas iktizâ edecei vâdisinde ve karâr- sâbk dâiresinde kaleme

alnan tezkire resmî olmyarak kendilerine îtâ ve birer sureti dahi Londra

ve Paris ve Viyana ve Petersburg ve Berlin ve Turin’de olan Devlet-i

aliyye elçilerine isrâ olunup gelen cevâblann hulâsasndan düvel-i zâmi-
nenin erâ’it-i erba’a-i muharrerenin üçünü ba’de’t-tereddüd kabûl ederek

asker maddesine dâir olan dördüncüsüne muvâfakatten cümlenin istinkâf

üzere olduklar tebeyyün etmi ve bir an evvel u mes’elenin halli lüzûmu
her taraftan musrrdne ifâde olunmakta bulunmu olmasiyle îcâb- hâl

bu kene dahi miyâne-i âcizânemizde mutâla’a ve tedkîk olunarak ol

babda güzerân eden ebhâsm fezlekesinde u hususta evvel be-evvel hâtr-

güzâr olan ve arzu olunan tedbir dayanlp eerçi ahâli tarafndan söy-

lendii veçhile emr-i ietima’m icrâ ve ilânna hod be-hod cesâret olunacak

olur ise cebren men ’ ve te’dîblerine baklmas ise de ne çâre ki bir müd-
detten beri illet-i sâriye gibi ekser akvâma ânz olan kavmiyet maddesin-

den dolay Avrupa’nn dûçâr olduu hâl-i buhran ve igtiân ve ba’z-

düvelin ittihâz eyledikleri usûl-i politikyyenin te’sîrât- muzrrasndan
olmak üzere hem-civârmz olan Avusturya devleti gibi bir devlet-i kaviyye

talya kt’asnda olan memâlikinin birçounu elindençkarm ve Macaris-

tan dahi ayrlmak iddiâsna dümü ve her devlette böyle birer gaa’ile tehad-

düs etmi olmala her biri tedâbîr-i sulhiyye ile ve mümkin olanfedâkârl
ederek teskîn-i ezhâna çalmakta olduklarna nazaran Devlet-i aliyye’yi

kendi hâline brakmalar ihtimâli olmayp be-her hâl öte tarafa temamiyle

tesahhub ve himâye olunarak Hûda ne-kerde elde olan hukuk dahi izâ’a olu-

naca muhakkak ve meczûm bulunduundan imkân mertebe suyun aknt-
sna gitmekten baka çâre görünemediine ve mücerred sühâlet bah-i gavâ-

mz- umûr olan muvaffakiyet-i celîle-i hazret-ipâdiâh âsârmdan olarak

içtima’ keyfiyetinin Kuza’nn zmânna ve srf umûr- dâhiliyyeye inhisar

ve daha âir erâ’it-i ihtiyâtiyyenin istihsâli mehâzîr-i melhûzeyi pek çok

tahfifetmi ve her ne kadar bu idâreler bir kene birletii gibi ileride tef-

riki mükil olaca dahi vârid-i hâtr olur ise de maslahat kendi cereyân-

mahsûsuna brakp da ucunu bütün bütün elden kaçrmala velev za’if bile

olsa böyle bir kayd altna almakta fark- külli olduuna ve bi’l-
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husus Eflâk ve Bodan ahâlisi mütelevvin âdemler olmalariyle imdi
kendilerini sermest ve lâya’kl eden efkâr- ictimâ’m giderek aksini ilti-

zâm etmeleri dahi mülâhazadan ba’îd olmadna ve’l-hâsl ahvâl-i

hâzrada Devlet-i aliyye’ye göre Memleketeyri in kendi kendilerine ve

dâimi veçhile birlemelerine uzaktan seyirci olmala zimâm- mes’eleyi elin-

den alarak ikisi ortas ve yek-dierine nisbetle ehaff- erreyn denilecek bir

tarik yâni mehmâ-emken hâl ve istikbâli muhâfaza edecei melhuz olan

sûret-i merûhaya gitmekten baka tedbir olmayp kkeyn muvâzene

olunduu gibi kincisinin rüchân meydanda bulunduuna ve yukarda
takdâd olunanlardan daha ehven bir yol mefkud idüine binâen lâ-ilâc

def’-i mazarrât- külliyye için ihtiyâr- zarar- cüz!î kaa’ide-i hikmet-

âidesine ittibâ’ olunmas ve te’ dîb ve terbiyeleri yed-i iktidarda olmayan

bir takm tâifenin bari ba’z- mes’ûllerine müsâade ile oldukça def’-i

huunet ve celb-i kalblerine baklmas ve olacak müsâade cebrî ve kasrî ol-

mayp anlarn husûl-i saâdet-i hakknda derkâr olan arzunun eseri olduu

rengi verilmesi mülâhazalarnda ittihâd- huzzâr hâsl olmutur. erâ’it-i

erba’anvn râbi’i olan asker keyfiyetine gelince bin sekizyüz elli sekiz sene-i

mîlâdiyyesi ehr-i eylülünün alafranga altsnda ki Kuza Bey’in emâre-

teyni cem’ etmesi tasdik olunduu tarihdir ol vakit Devlet-i aliyye ve

düvel-i zâmine murahhaslar beyninde imza olunmu olan mazbatada

Eflâk ve Bodan idaresi tarafndan hilâf-i ahd u usûl bir hâl u hareket

vuku ’ bulur ise evvelâ Saltanat- seniyye kendisini tashîh-i meslekle davet

edip murad hâsl olamad surette Devlet-i aliyye ve düvel-i mütekeffile

sefâretleri me’mûrlanndan mürekkeb bir komisyon irsâliyle icrây- nasâyih

ve tenbîhât ettirilerek eer bununla dahi olamaz ise ol hâlde imâli lâzm
gelecek tedâbîr-i cebriyyeyi Devlet-i aliyye’nin mezkûr sefâretlerle

bi’l-müzâkere kararlatrlmas muharrer olup böyle esbâb- icbâriyyeye

teebbüs iktizâ ettikte Devlet-i aliyye askeri vastasiyle icrâs mazbata-i

merkumenin hîn-i imzâsmda beri cânibden taleb ve iddiâ olunmu ise de ol

Zaman dahi bu artn ilâvesine muhâlefet-i düveliye vuku’ bularak

bi’z-zarûre sükût olunmu olmala bu kerre hazr u vesile ile bunun istih-

saline hayli sa’y olunmu ve. Eflâk ve Bodan idâre ve ahâlisinin böyle

ikide birde yolsuz hareketlere tasaddîleri üzerlerine kuvve-i cebriyye

isti’mâl olunamayaca yâni inde’l-iktizâ Memleketeyn’ e mütecâvir

bulunan Rusya ve Avusturya devletleri taraflarndan asker idhâline

ne Devlet-i aliyye’nin ve ne de düvel-i sâirenin râzî olmyacaklarn ve

Devlet-i aliyyenin hakk- metbû’iyyeti îcâbnca sevk-i leker husûsu

bi’t-tabi’ kendisine âid olup ma’amâfîh ann dahi devletlerce olacak mü-
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kilâtn bildiklerinden ve bu cihetlerle kendilerini her türlü tazyikten

masun gördüklerinden ne’et etmekle ileride vuku’u melhûz olan su’ûbât-

ceâîdenin önünü almak için hîn-i hacette îmâl-i cebr edecek devletin

imdiden te’ayyün etmesi maddesinin ehemmiyeti tahriren ve ifahen tef-

him edilmi iken düvel-i müârün-ileyhim birbirine bakarak hiç biri

muvafakat göstermemi ve denilen sözlerin hakkaniyeti tasdik ve itiraf ile

beraber içtimâ’ hususunun ileride adem-i teceddüdü için icbar vuku

’

bulaca imdiden zmnen ilân etmeklik mazarrâttan salim olamyacam-
dan bahsile bu babda ziyâde srâr olunmamas üzerine müttehiden

icrây-i nasâyihde devâm edip emâreteyn münhâll oldukta mesbûku’z-zikr

mukavele senedi hükmünce iki memleketin millet meclisleri ayr ayr

içtimâ’ ederek birer bey intihâb eyliyecekleri esnada âyed yine ikisinin

re’yi dahi bir âdemin üzerinde tecemmü’ eder ise ol vakit memleketlerin

bulunaca hâle ve imdi yaplacak içtimâ’- muvakkatin gerek menâfi’-i

ahâlice ve gerek Devlet-i aliyye’ce hâsl edecei neticeye
. evvel-i emirde

baklp ann iltizâm edecei suvere teebbüs olunmas umûr- tabî’iyyeden

olduundan îrâd eyledikleri mahzurun vârid olamyaca dahi her çend

ilâve-i makal olunmu ise de iskâtlar müyesser olamayarak ve ngiltere

devleti tarafndan Londra sefiri Musurus Bey’e ve burada olan sefarete

vâki ’ olan ifâdât ve i’ârattan Devlet-i aliyye mezkûr mazbatada mün-

deric olan mevadd- terhîbiyye ile iktifâ buyurup lede’l-hâce idhâl-i asker

hakkn dahi bu def’alk sükûtta tutmas daha hayrl ve münâsib ve

bunda çok srânn bi’l-âhire zarar olaca mutâlâ’as anlalarak
Memleketeyn mes’elesinde Devlet-i aliyye’ye cümlesinden müsâ’id olan

Avusturya devleti ihtilâfgöstermeyip ii beri tarafa brakarak u kadar ki

ibu memleketlerde hükümete kar bir isyan ve ihtilâl vuku’unda def’ü

tenkili Devlet-i aliyye’nin hukuk- seniyyesinden olduunu bunlara en ziyâde

muhaliflerden biri olan Rusya devleti krâr eylemi ve âirlerinin dahi bufi-

kirde olacaklar me’mûl bulunmu olmala veyalnz bu madde için masla-

hatn krlmamas câiz olmamala süferây- düvel-i zâmine ile ez-ser-i

nev akd-i meclis-i mükâleme edilip ve sâbku’z-zikr erâ’it-i selâse-i

esâsiyyeye tatbîkan birfermân- âlî müsveddesi kaleme alnp beyne’l-vüke-

lâ ba’ de’ l-mutâla’a huzûr- evket-mevfûr- cenâb- cihan-bânîden bi’l-is-

ti’zân eref-sudur buyrulacak irâde-i seniyyeye göre icrây- iktizâsna mü-
bâderet olunmas dahi müttefikan tensîb ve tasvib klnmtr. Kâffe-i

umûrda hâdî-i tarîk- savâb ve necât olan emr ufermân- âlî-i hazret-i e-
hinâhî mutalâ’ât- ma’rûza üzerine dahi ne merkezde sâniha-pirây- sudûr

olur ise mahz-i hayr u isâbet anda olacandan ve bidâyet-i maslahatta

Tezâkir-i Cevdet 25
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ber vech-i muharrer tâdili taleb olunan intihâb nizam-nâmesinin hâliyle

ibkas mu ahharen taleb ve istid’a olunduu cihetle o maddenin mülâhaza
götürür yeri kalmadndan ol babda ve her hâlde formân ve ihsân
hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fi gurrey cumâdelûlâ sene Sy8'

Fi 22 a'ban sene 2g8 ve fi y temmuz sene gy yazlmtr.

TEZKRE N. 19

Semâhatlû Efendim Hazretleri

Tezkire-i sâlifede i’âr ettiimiz veçhile Ikodra’dan Dersa-
âdet’e gelirken KaFa-i-sultâniyye’ye lede’l-vürûd Fuad Paa’nn
sadrâzam olduunu ve Suriye’den gelmek üzere bulunduunu
haber alm idim.

1278 cumâdelûlâsnm evâhirine doru Dersaâdet’e vusû-
lümde hazîne-i mâliyye fevka’l-âde muzâyaka hâlinde ve günden
güne bu muzâyaka mütedd-olmakta idi. Fuad Paa henüz Der-
saâdet e gelmeden kaa’ime ile yüzlük altun bir gün üçyüz kurua
kadar çkt ve ferdas üçyüzü geçti. Müteâkben dörtyüze varr
varmaz hiç geçmez oldu. Ekmekçi ve bakkal ve kasap kaa’ime
almayp halbuki nâsm ellerinde hep kaa’ime bulunduundan
pek çok kesan aç kald. Nakdi olanlar üçer beer günlük ekmek
ald. Bu cihetle mevcûd ekmekler bitip sonraya kalanlar ekmek
bulamaz oldu. Ziyâde alanlarn ellerinden cebren ekmek almaa
çktlar. Sokaklarda ekmek kapmak gibi ihtilâl emareleri
zuhura geldi. Ba z- kesan dahi bu hali görerek esliha ve cephâne
tedârikine kalktlar ve dükkânlar kapand. stanbul’u bir acîb
dehet istilâ etti. Herkes ne yapacan ard. Gece vükelâ
akd-i meclis edip sabaha kadar müzâkere ile megul oldular.
Seher vakti sokaklarda dellallar çarp “Pâdiâhmzn tenbîhi

var” diyerek halk semt be-semt câmi’lere dâvet eylediler. Merak
edinenler sabah namâz vakti câmi’lere gittiler. Tenbîhât din-
lediler. Hülâsas Kadn böyle kesr-i itibârna sebeb olan müfsidierin

te db klnaca veyüz altm kurutan ziyâdeye yüzlük altun alp veren-

Dört büyük yapraktan ibaret bir forma halinde tezkirenin arama
ilâve olunmutur.
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lerin habs olunaca beyâniyle dükkânlarn açlmas ve herkesin ahz ü

îtâsiyle megul olmas

”

hususlarndan ibâret idi.

Hemen ol gün Havyar-han kapand ve hava alp satan

müfsidlerden ba’zlar habs olundu ve cânib-i mîrîden yüz altm
kuruluk kaa’imeye bir altun verilerek mübâdeleye baland. Bin-

lerce adama altun yetitirmek ise kaabil olmadndan kalabal
yarp da bir altun alabilenlerin ekseriyâ elbisesi yrtlr idi. Binâ-

en-alâ-zllik büyük ahzu îtâlar durup kaldisede esnaf beyninde
bu fiyat ile kaa’ime râ’ic olarak ufak tefek alveri edilir oldu.

Müteâkben Fuad Paa Dersaâdet’e geldi. Makamna kuûd
ile ie balad. Pâdiâh- nev-câh hazretlerinin hulûs ve hüsn-i

taviyyeti müsellem olduu hâlde mukarrebîn ve kurenâsmm
ekseri fenâ âdemler idi. Bu cihetle devletin hakîkat-i hâline

gerei gibi kesb-i vukuf edemiyorlar idi. Fuad Paa’nm birinci

hizmeti bu oldu ki devletin mâliyece derkâr olan muhatarasn
Zât- âhâne’ye arz u tefhîm eyledi ve hatrlara gelen esbâba
müsâra’ate teebbüs etti. Hattâ zer ü sîm evânî isti’mâlini yasak
etmek ve herkesin elinde olan toplayp sikke kestirmek tedbîrini

dermiyân edip buna dâir bir kt’a fetvây- erife dahi alm idi.

Zât- âhâne buna dâir Fuad Paa ile bahs ederken “Bu i nasl olur.

Sultanlarn evânîsi nasl alnr. Anlarn meselâ seyiryerlerinde su içtikleri

gümü taslar var. Bunlar alnr m” siyâkmda beyân- ma’zeret

buyurduklarnda Fuad Paa “Hay hay Efendim. Anlan dahi alrz.
Devlet-i aliyye fena hâle gelip de Efendimiz Konya’ya doru giderken

bizler dahi rikdbnza düüp gidecek olduumuz vakit Sultan Efendi'ler

bu taslar ile Ayrlk-çemesi’nde su mu içecekler” dedikten baka
“Efendimiz vârisi saltanatsnz ammâ biryavuz terikeye vâris oldunuz

”

demek gibi cesûrâne ve fedâ-kârâne ihtârât ile vakt ü hâlin

derecesini îzâh etmitir.

Bunun üzerine ittihâz buyrulan meslek ve usûl oldukça
yar u ayâr nazarnda makbûl oldu ve ngiltere’ce bir büyük
istikraz vücûde geldi ve devlet biraz nefes ald. Kaa’imenin ref’u
ilgasna karar verildi. Mazlum Paa ile Mâbeyn-i hümâyun
ikinci kâtibi Ziyâ Bey dâire-i teveccüh ve ikbâlden dar çkarl-
d. te bu srada âhvâl-i mâliyyeye dâir Fuad Paa’nm kaleme
alm olduu lâyihann bir sûreti zîrde tahrir olunur:

Saltanat- seniyye’nin umûr- mâliyyesince görünen muzâyaka hâli

derece-i nihayete vâsl olmutur. Akçe âlemde her iin ba olduundan dev-
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letlerce umûr- mâliyye emr-i Hârenin rûhu makamnda olmasiyle buna ânz
olan fenalk cism-i devleti mefluç hükmünde tuttuu gibi bi’l-âhire bir

azîm muhataray intaç edecei derkâr ve bu babda ne denilse çok olmaz

ise de imdiye kadar söylenilmi ve yazlm olan eyleri tekrardr.

Dünyâda çâresiz ve imkânsz bir ey olmadndan umûr- devlette ye’ s ü

nevmîdî bir veçhile câiz olmayp sâha-i âlemde bulunan yüz elli milyon

ehl-i islâmn hrz- cân olan dîn-i mübîn-i ahmedînin u günkü günde

hâmî ve hâdim-i münferidi olan Devlet-i aliyye-i osmaniyye’yi bulunduu

hâlden kurtarmak için acaba imkân var mdr demek bu babda tereddüd et-

mek mümkin olmayp her ne esbâb ve vesâile mevkuf ise an bulupyapmak-

tan baka düünecek ey yoktur. Bu cihetle cism-i devleti dorusu taham-

mül olunamaz mertebede muztarib eden ve her cihetle bir vahim netice ve

âkbete giden cerihay tamamiyle açp meydana koymak lâzmdr. Fakat

bunlardan murad iltiyâmn çâresi olmadn göstermek olmayp ancak

ne kadar merheme ve bu merhemi bulmak için ne kadar himmet ve gayrete

ihtiyâç olduum ortaya koymaktr. Binâen-aleyh def’i aranlan derdin

ibtidâ esbâb- zuhûrunu ve bulunduu hâl ile alâimini ve baklmaz ise

hasl edecei neticeyi terih ve tavzih edip sonra mümkin olan devâsn

aramak iktizâ eder.

Umûr- mâliyyece görünen hâl bir on seneden beri balayp ol vakte

kadar idâre-i memleketçe ittihâz olunan usûl-i cedide iktizâsmca an

be-an masârifi tezâyüd etmee balam ise de bir taraftan dahi vâridât

dâimâ terakkide olarak naslsa geçinilmekte ve dâimâ artt mehud olan

ma’mâriyyet ve servet-i memleket eseriyle kesb-i refâh ve iktidâr oluna-

ca ümîd olunmakta iken birden bire bir takm esbâb hazîne-i mâliyyeyi

bir bâr- girân altna koymu ve buna dayanabilmek için arayp bulduu

çâreler dahi bir düziye yükünü arttrmaa sebeb olmu olduundan ve

bir dâire-i fâside tekevvün ettiinden nihâyet bulunduumuz hâl zuhûra

gelmitir, ibtidâ tagyîr-i usûl-i idâreden ne’et etmi olan bir hâl-i

müzayakaya kar durmak için îcâd olunmu olan kavâim-i nakdiyye tü-

kenmez ve kurumaz bir menba’- sühûlet ve sahih bir sermâye-i servet

zann-olunarak devlette ve halkta ve zîr ü bâlâda dahl-i tabî’iden ziyâde

harca balanm ve bu hâl günden güne artmtr. Bu yolun yava yava
hâl-i hâzr intâc edecei mülâhaza olunduu hâlde bir takm esbâb ol mer-

tebede ta’cîl etti ki nazar- hayret bile ta’kîb etmekte âciz olmutur.

Bu esbâbdan biri Rusya seferi olup zarûrî ve merû ’ bir ey olduu cüm-

lenin mu’terefidir. Bu muhârebede Devlet-i aliyye’nin ettii masârif

muâvin olan devletlerin masârif-i vâki’asna nisbetle ta’accüb olunacak
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mertebede az bir ey ise de hazîne-i devlete bir büyük rahne açt müselle-

mattandr. Buna esbâb- dâhiliyye kifâyet edemediinden iki defada

sekiz milyon lira istikrâz olunup bunun hâsl- safîsi olan yedi milyon

kadar lira masârif-i vâk’ay örtemediinden bunun için dâhilde edilen

borçlar ile bu masarifiçin esnây-i seferde çkarlp eski evrâka zamm-olu-

nan kavâim-i nakdiyye hazîne-i devlet üzerine kald. Eerçi istikrâzât-

hâriciyyenin fâiziyle re’sü’ l-mâle mahsûb akçesinin senevi tertîbâtmdan

baka düünecek yeri yoise de bu tertîbât senevi hazînenin masârifine

iki yüz dokuz bin bu kadar kese zamm-eylemi olduundan bir sahih ve kavi

tasarrufyoluna gidilerek hem bu tertîbâta karlk tedârik etmek ve hem

de bakyye-i masârif-i harbiyyeyi örtmek ve ortadan kâd azaltmak için

îrâd ve masâriften çâre aramak lâzm gelir iken bütün bütün aksi bir

hâl zuhura gelip lisân- edebin ta’rîfine cesâret edemedii surette bir

sarfiyyât kaps açld ki akîb-i musâlâhada görünen hâl-i zarûreti

bir ikiylda iki kata îsâl ve bunun âsân idâreyi bütün bütün ihlâl eyledi

ve u hâle kar bir müddet mütedâvil olup harb münâsebetiyle tezâyüd

etmi olmasndan dolay devletin ve halkn muâmelâtn ihlâl eden kâ-

dn artmasndan nâî görünen ahvâl-i redî’eye göz yumup yine kâd
çkarmaktan kolayyol olmadndan buna teebbüs olunmu ise de ara-sra

da gibi ortaya çkan düyûnu kâd ile dahi örtmek kaabil olamadndan

ve hâricden akçe arandiyse de imkân görünemediinden dâhilde tesviye

tarîkim gidilerek ibtidâ meydana atlan düyun için eshâm- cedide ter-

tibine kalkld. Evvelâ bu tertib mevki
1

-i icrâya konuluncaya dein ânen

fe-ânen düyunun mkdâr- mu’terefi tezâyüd eylediinden ibtidây-i tasavvur-

daki mkdânn belki iki katiyle nihayet buldu ve bunun fâiz vere’sü’l-mâli

akçesiyle sene be-sene hazîne-i devlete bir bâr- cedîd hâsl oldiyse de i
orada kalm olsa idiyine teekkür olunmak lâzm gelirken eshâm- cedî-

deyi basan matba’alar ile beraber düyûn- fevka’l-âde fabrikalar iler

idi. Bunun mahsûlât dahi takm takm ortaya çkmaa baladkta es-

hâm- cedide tertîb ve tasavvuru kâfi olmayp hazîne tahvili nâmiyle bir

ey îcâd olunarak ve o dahi daha düünülür ikenyenilerekyine hâle muka-

bele mümkin olamadndan borç çktkça te’cîl-i te’diyeye medâr olacak

bir takm eyler ihtirâ’’ olunmaa mecburiyet göründüünden onyllna
sergi gibi nâm ve art yeni kâdlar ile idâre-i hâl olunmak istenildi.

Bu borçlarn hepsi kaabil-i te’cîl olmadndan ziyâde tazyik eden ve

griv ve arbedesi zirve-i ulyây-i Saltanata çkan ashâb- matlûbu susdur-

mak için hazîne-i mâliyye masârif-i mukarrere ve meru’aya mukabil

olan vâridâtiyle bu borçlarn bir mkdârn te’ diye ve tesviyeye mecbur
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oldukta açlar masârif-i mukannenesi için ya daha ham varidatm

satarak veyâhud Galata sarraflarndan isiikrâz edinerek akçe tedârikine

mecbur olup vâridât- âtîyeyi pein yemekle sene-i âtiye açna kar
borç edinmek hâlini hazrlad gibi bu istikrâzât dahi ejderhâ gibi

nefes aldkça büyür bir ey olduundan hisâb olunsa be-her sene ne mkdar
deyn edildiyse sene âhirinde iki misli borçlu kalnmtr. Bunun sebebi

kâd ile olunan istikrazlar kavâimin sukut- itibâr bahânesiyle ashâb-

matlûbun iddi’âsi üzerine lira hisâbna tebdil olunarak hîn-i te’diyesinde

lira kâd ile ne eder ise ol rnkdâr akçe verildiinden dâimâ iskonta

nâmiyle deynin bir sülüsü üzerine zammile te’diye ve ifâ edilmitir. Bir ta-

raftan bu hâl ve dier cânibden gerek hârici ve dâhili istikrâz- resmîlerin

fâiz ve re’sü’imâlleri için tedârikine lüzum görünen nükûdun tedârikinde

kâdn îtibâr- tereffü’ünden hazînenin çektii zarar ve mebî’âtta görü-

len farklardan dolay devlete ârz olan zarar u hasâr ve halkn muâme-
lâtna dokunan mazarrât pek büyük göründüünden kavâim-i nakdiyyenin

ortadan kaldrlmas için hâricen bir istikraz daha yaplmaa teebbüs

olunup münhasran bu maddeye sarf olunaca va’d ü art ile ngiltere’den

be milyon daha istikrâz olunup bunun hâsl- sâfiyle mevcûd olan kavâimi

kaldrmak mümkin olamadndan açlacak mkdânn naslsa dâhilen

tedâriki esbâbma teebbüs olunmak üzere kavâimin kaldrlmasna ba-
lanlm ve mesâi ve ikdâmât- masrûfenin semeresiyle kuvve-i karîbeye

getirildii ümid olunmu iken dirîgaa ki hezâr zahmet ve meakkatle

tedâvülden alnp hazîneye giren evrakyine masârif-i fevka’l-âde icbâriyle

tedâvüle çkp nihâyet-i hisâbda esbâb- müstahzara bakyye-i evrak

kaldrmaa kâfi olamadndan masârif-i fevka’l-âdeye sarf olunan

akçeye mukabil bir istikraz daha yaplp annla masârif-i fevka’l-âde

iine karp kâd imhâsna mahsus olan akçeyi kurtarp bakyye-i ev-

rakn tedâvülden alnmas tasavvuriyle hâricde akçe aranlp nihayet

ma’kud Mires istikrazna tutunulmu ve eer o da baa çkm olayd

ele geçecek sermâye ile naslsa bir i görmek ve idâre-i hâl etmek kaabil

iken o i dahi bozulup mazarrâtmdan baka bir fâidesi görünmemitir.

Bu cihetle üçüncü istikraz ile evrak- nakdiyyeyi kaldrmak mümkin ola-

mad ve Mires istikrâzndan dahi ne kâd için ve ne de tahfîf-i deyn

için bir fâide görülemedii hâlde bunlarn yalnzfdizi ve re’sü’l-mâlleri

akçesinin tertîbât masârif-i âdiyye üzerine zammolunup bu cihetle muvâ-

zenenin âdi aç ân be-ân tezâyüd eyledii misillû tedâvülden alnamayp

kalm olan be yüz yetmi bin keselik kavâim-i nakdiyye üzerine sene-i

hâliyyede bir milyon ikiyüz bin keselik kavâim daha tedâvüle çkarldn-



TEZÂKR- CEVDET 231

dan osmanl altunu kâd ileyüz elli kuru ederek andan hâsl olan iskonta

zararlarna tahammül olunamaz iken iki yüz yirmi kuruta olan altun

ile görülen zararlar bir taraftan bu zararlarn terâküm ve tezâyüdiyle

ân be-ân terakki etmekte olduu hâlde meydanda olan düyûn- mütefer-

rikann emr-i idâreye verdii halel ve sekte dier cânibden devletin umûr-

mâliyyesini muhtel ve perîân etmi ve envâ’- muhâtarât önüne dümütür.

Bulunulan hâlin esbâb ve ileli sûret-i mücmele ve muhtasarada olarak

beyân olunmas bu hâlin ne olduu yâni umûr- mâliyyenin ne surette

bulunduu ve âcilen ve serî’an çâresine baklmaz ise neyi intâc edecei

dahi âtide yine muhtasaren arz u ifâde olunur.

Elde olan muvâzene defterlerine nazar olundukta Devlet-i aliyye’nin

mümkin ve müte’assirü’l-husûl kâffe-i vâridât bir osmanl altunu veya

yirmi adet belik îtibâriyle mümteniât dahi beraber olarak iki milyon

dört yüz krk iki bin bu kadar kese olup masarifât dahi yine bu itibâr

ile iki milyon yedi yüz seksen alt bin bu kadar kese raddelerinde olarak

bu cihetle üçyüz krk dört bin bu kadar kese kadar âdi aç olduu gö-

rünür. Her nevi ’ düyûnu dahi birlikte hisâb olundukta hâzinenin düyûnu

üç nevi ’ olup birisi dört def ’ a Avrupa’dan istikraz olunmu olan akçeler ile

hâriç istikrâz yolunda dâhilen çkarlm olan eshâm- cedide ve kincisi

az-çok te’cîlâta rabt olunmu olan tahvilât ve sergiler ve üçürcüsü dahi

bütün bütün açkta bulunan düyûn- müteferrika ile ann bir cüz’üne

mukabil olarak tedâvülde bulman kavâim-i nakdiyyedir. Bu vâridâtn

altda birine karîb olan açk bir hayli ey ise de masrafn tenzili ve îrâdn

tezyidiyle bunu bütün bütün kapatmak veyâhud idâre olunabilir bir hâle

getirmek kaabil ise de asl açk bu üçyüz krk bin keseden ibâret olmayp

kavâim-i nakdiyyenin sukut- îtibâriyle nukûdun tezâyüd-i fiâtmdan do-

lay iskonta nâmiyle zuhura gelen ve srf havâda olan masraf buna zamm-

olundukta açn belki bir milyon keseyi tecâvüz edecei derkâr olmala

u günki günde muvâzene açn lâ-ckal bir milyon keseden hisâb etmek

iktizâ eder. Duyûn bahsine gelince çünki hâricenyaplm olan istikrazlarn

yalnz fâiz ve re’sü’l-mâl-i senevisini vermei düünmekten baka yeri ol-

mayp bu dahi muvâzene-i âdiyyeye âid bir mes’ele olduu gibi eshâm- ce-

dide dahi bunun ayndr. kinci nevi’ itibâr olunan ve bundan müddet-i

te’ diyesi kalîl olanlar için dahiyine muvâzeneye âid olanfâiz He ziyâdece

re’sü’l-mâl-i senevisinin tedârikini mutâlâ’a etmek lâzm olup bu nevi’den

olan düyûn- mü’eccelenin evkat- te’diyesi az-çok uzun olduundan hiç

olmaz ise düünmee vakit brakd cihetle an dahi bir tarafa koyup

imdi asl maraz- hâdde makamnda ve emr-i idâreyi altn üstüne
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getiren üçüncü nevi düyunu pî-i nazar- dikkate koymak lâzm gelir.

Eerçi borç defterine baklnca düyûn- mukayyede ve ma’lûme bir milyon
dokuzyüz otuz bu kadar bin kese raddelerinde ise deyalnz askerî dâire-

sinde fazla olarak daha bir ikiyüz bin keseye karib deyn olmas ve daha
kartrlsa bir epeycesi çkmas melhûz olarak her ne ise u mkdâra bir

üçyüz bin kese daha zamm-olunmas çok görünemez- Tedâvülden alnmak
için pek az bir ey kalm iken fevka’ l-âde masarif için yine çkarlp
ortada kalm olan eski be yüz yetmi bin keselik kavâim-i nakdiyye

üzerine yedi yüz bin kesesi marta kadar ve be yüz bin kesesi marttan
sonra çkarlmak üzere karar verilip ilcây-i zaruret ile sekiz ay içinde

tedavüle çkm olan bir milyon iki yüz bin kese zamm-olundukta tara-
lara gönderilmek üzere tertîb olunup mukabilinde nakid istenilmi olan

üçyüz bin keseden maada bu günki günde stanbul’da bir milyonyediyüz-
yetmi bin keselik kavaim-i nakdiyye tedâvül ettii umûr- ma’lûmedendir.

Düyun- müteferrika denilen ey hazînenin âdî masârifinin ziyadeliinden
ve iskontadan zuhur eden aç ile evvelce yemi olduu vâridât mukabilinde
açlan masarif-i adiyyeden ve bunun eseri olarak asker ve me’mûrîn ma-
alarndan ve devair-i mütenevvi’ann borçlarndan ileri gelmi bir ey
olmasiyle birazn çkardktan sonra kusuru vâcibü’ t-te’diye add olunmak
lazm gelen düyun- merua olup bunu ödemek askeri ve me’mûrîni besleyerek

devleti idare etmek demek olmala evvel be-evvel bunu tesviye ile geçinmek
çaresini arayp bulmak lüzumu cây- bahis dahi deildir. Jdazare-i ûlâda
bu deyni kad ile ödemek tedbîrinden baka ey hâtra gelmez ise de u
borcu ödemek için stanbul’da olan kâd artrmak öyle dursun bi’l-

farz tesviye-i deyn için bir baka sermâye bulunsa Dersaâdet’ te mütedâvil

olan evrak haliyle braklmak lâzm gelse ve halka olan mazarrât hiç düü-
nülmese yalnzf ’at-i meskûkâttan dolay devâm edecek hâl ile muvâzenede
görünen açn üç senede bir bu kadar borcu daha meydana çkaraca
bedh olmasiyle stanbul’da mütedâvil kâd ile bore ödemenin imkân
olamayaca misillu kad bu hâlde durdukça ne muvâzeneyi düzeltmek
ve ne de düyun için bir had ta’ym etmek kaabil olur. Meselâ ale’d-devâm
kad ile deyn tesviye etmek lazm gelse kâdn tezâyüdiyle fark- fî’at-i

meskukat artarak ve annla muvazene aç tezâyüd eyleyerek ve muvâ-
zene aç düyuna zam ile ann mkdânn artrarak ve ol hâlde kâda
yeniden ihtiyaç görünerek bu devr-i müteselsil içinde yaanmak kaabil

olamayp olmak mümkin olsa pek biraz zaman içinde hazîne açiyle
kadn ve düyunun mkdâr hisâb olunamaz bir dereceye varaca ednâ
mutala a ile zahire çkar. Bu hâlde u üç ey’in birbirine olan merbû-
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tiyeti cihetiyle hepsini beraber düünmee ve aranlan çâreninu cihât-

selâseden dolay mehûd olan hâlin def 'ine mümkin mertebe kâfi olacak

derecede bulunmaa lüzûm- hakîkî vardr. Düyûn- mevcûdenin bu mer-

tebeye varmasna sebeb olan ve el-ân muvâzene açn azaltmak öyle

dursun ale’d-devâm tezâyüdüre sebeb olarak düyûnu günden güne artrmak
hâlinde bulunan kavâim-i nakdiyye husûsu birinci mertebede düünülmek
lâzm gelerek her hâlde mukabilinde nukud ve senedât ile sermâyesi olma-

yan evrakn tedâvülü her nerede olsa itibâra dokunarak muâmelâta sekte

getirdii el-ân Rusya ve Avusturya'nn kavâim-i nakdiyyesinde görünen

hal ile sabittir. Bizde olan kavâim-i nakdiyye ise mukabilinde sermâye

bulunmad cihetle tabî’atiyle îtibârsz olduundan baka Rusya ve

Avusturya'da kâd bütün sath- memâlike münteir olarak te'sîrât her

ne ise bi’l-hassa bir mahâlle münhasr deildir. Hâlbuki bizde kavâimin

tedâvülü yalnz stanbul'a münhasr olduundan böyle külliyetli bir

îtibârsz kâd yalnz bir ehrin tahammül edemiyecei misillû Dersa-

âdet ne sariat ne de zirâat mevki' i olup bu cihetle hiç ihrâcat olmad
hâlde masrûfât için muhtâc olduu eyay yalnz Avrupa’dan getirt-

mee mecbur olmayp tara eyâletlerden dahi havâ'icini celb etmek hâlinde

bulunduundan Avrupa'ya kâd göndermek öyle dursun nukûd- gayr-

hâlise bile irsâl olunamadtndan Avrupa’ya akçe göndermek için nukud-
hâliseye muhtâc bulunduu misillû taralarda kâd geçmediinden oraya

dahi belik irsâl etmek mecbûriyetinde bulunduundan bizce kâdn
hâli misâl olarak gösterilen devletlerden dahi ziyâde ardr. u mutâla'ât

iktizâsnca stanbul'da bulunan kâd ihtiyâç ve tahammülünden ziyâde

olmasiyle dolup tam olduundan ve bunun üzerine bir ey zamm öyle

dursun bir aralk altun üç yüz elli kurua çkm iken bir takm va'd-i

va’îd veyaknda bir ey yaplmas üzerine halkça hâsl olan intizâr ve

ümîd ile iki yüz yirmi kuru derecelerinde yâni kymet-i asliyyesinin iki

katndan ziyâde bahâda durduu görülür. Bunun üzerine zamm u ilâve

kaabil olmayp bi’l-akis tekevvün eden intizâra yâni stanbul’da mütedâvil

olan evrakn azalaca hakknda olan efkâra ednâ mertebe halel gelse

kâd ile nukud nisbetinde nefark olaca[m] ta'yin etmek kaabil olamayp
geçende ba'z- mefâsid âsâriyle zuhûra gelmi olan hâl-i muvakkat haki-

kate mübeddel olarak kâd ile kimse ekmek alamamak derecesine varla-

ca mübalâadan ârî korkulacak bir neticedir. stanbul’daki evrak bir

baka suretle taklîl etmenin çâresi olmad hâlde biryerin bârn tahfif

etmek için her tarafa serpitirmekten baçka çâre olmyaca cihetle evrâ-

kn taralarda dahi ta’mîm-i intiâr hakknda mukaddem tasavvur
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olunmu ve karar-gîr olmu olan tedbîre baka bir çâre bulunmadkça

ta’rîz etmek kaabil olamyaca misillâ tesviye-i duyûn için dahi baka
yolda bir imkân bulunamayp da kâd ile bore ödemek lâzm gelir ise

artk stanbul ziyâde bir varak-pâreye bile tahammül edemiyeceinden

yine ta’mîm-i intiâr mecbûriyeti göz önündedir. Kâdn taralarda

tedâvülüne gelince bu eye almam olan bir takm ahâliye kâd verip

mukabilinde maln satn almak mükilât- tabi iyyesine bir de memâlikte

her vesile ve desise ile halkn efkârm ihlâl etmee çalanlara bu bir

azîm ser-rite olup kim bilir nelerçkarlaca ve nefesadlar ika ’ olunaca
mülâhazâtnn hade-i lâtr olmamak ihtimâli olmad gibi sahtekârla

kar lâzm gelen tedâbîr dahi tamâmiyle ittihâz olunamaz ise bütün

memâlikin kalp kaa’ime ile dolaca ve o cihetle devletle beraber halkn

hâli iflâs- tâmme varaca bî-itibâhdr. u tafsilât hulâsa edildikte

mümtenlâtiyle beraber tabiî olarak üçyüz krk bin kese aç olup iskon-

tann hâli böyle gider ise belki bir milyonfazla-i masârifgösteren muvâze-

nenin karsnda ve sene vâridâtn gelmezden evvelyiyip masârif-i merû’a-i

dâimiyyenin bir çounu açkta brakmakta olan ve önü alnmaz ise be-her

sene muvâzene açyle tezâyüd etmek hâlinde bulunan iki milyon keseden

ziyâde düyûn- müteferrika ile stanbul’da tutulmas muhâl ve tara-

larda neri bir çok mehâzîri mü’eddî olan bir milyon yediyüz yetmi bin

keselik kavâim-i nakdiyyenin yâni kâd dahi devletin deyn-i resmîsi ol-

duu cihetle o dahi dâhil olduu hâlde lâ-ekal dört milyon keseye müntehi

olan düyûn- gayr- muntazamanm bâr- tâkat-fersâs altnda bulunul-

duundan bu hâlin maddî ve ma’nevi devâmnn ihtimâli olmadna ve

bir çâre-i serî ’ ve âcil bulunamaz ise Hudâ ne-kerde inhidâm- esâs-

devletten beter vesâyet-iflliyye-i hâriciyye gibi bir hâli müntic olacana

binâen artk devlet ve milletçe nihâyet-i tehlike ve muhâtarada neyaplrsa

an yapmann ve her ne türlü tedbir bulunabilir ise an herçi bâd-âbâd

diyerek ittihâz etmenin zamân gelmi ve belki geçmitir. Bulunulan hâlin

esbâb- karîbe ve baîde ve derecât mücmelen arz u beyân olunmas üzerine

hâtra gelen tedâbîrin dahi ifâdesine mübâderet olunur. Devlet-i aliyye’nin

dâhili ve hârici kâffe-i düyûnu Avrupa’da bir küçük devletin borcu dere-

cesinde olduu hâlât- ma’lûmeden olup memâlik-i âhânenin vüs’atine ve

her gün ma’mûriyet ve servet hâsl etmee derkâr olan kaabiliyetine 'nazaran

az vakitte imdiki vâridâtnn hiç olmazsa bir nsf daha tezâyüd ede-

bilecei on sene içinde vâridât- hazînenin iki kat artm olmasiyle sabittir.

u bulunulan hâl-i müzayaka beyan u ta’dad olunan hâllerden ileri gelmi

ve devletin hisâbn artarak muâmelât- mâliyyesi selb-i emniyyet
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edecek bir hale girmi olmasiyle evvel-i emirde iâde-i emniyyet ve itibâr

edecek esbaba teebbüs etmek lâzm gelir. Çürki nezd-i ulü’n-nühâda ma’-
lûm olduu üzere imdi dünyâda al veriyalnz nukuda münhasr olmayp
itibar üzerine mü’esses olan bir takm mevhûm kymetlerin tedâvüliyle

i görülmekte ve her devlet bir suretle akçeye muhtâc oldukça ya halkna
veya umum sermaye-dârana mürâca’at eylemekte olduundan hisâbn
doru görüp herkese doru bildirmee mecbûrdur. imdiki hâlde Devlet-i

aliyye’nin çektii zaruret itibârszlktan ne’et edip bu dahi dâhilen ve

haricen bir büyük teseyyüb zann hâsl olmasndan ve zâten ar olan

muzâyaka -i maliyye hisablanmzm bir karanlk hâlde bulunmasndan
dolay hakikatten ziyâde büyütülmesinden zuhura gelmitir. Mukaddem-
leri dahi bu hâl bilinip îrâd ve masraf mukarrer mkdârda tutmak ve

hisab- devleti sûret-i aleniyyede göstermek istenilmi ise de ne esbab
meydana konulabilir ve ne de masârif-i nâgeh-zuhûr korkusundan kurtulu-

nabilir idi. imdi Devlet-i aliyye bir büyük sermâye-i itibâr ve iktidâr

kazanmtr. Bu dahi velî-ni’met-i bî-minnetimiz Pâdiâhmz efendimiz

hazretlerinin ihyây-i mülkü millet için masrûf ve ma’tûf buyrulan himem-i
celtte-i mülûkânelerinin zuhûr- âsâr- hayriyyet-disân için herkesçe hâsl
olan itmi’nan ve emniyyet kazyye-i hayriyyesidir. Ibtidâ bu sermâye-ifeyz-
vâye kuvvetiyle pek çok ey yaplaca misillû ahvâli sâbka fât- Hümâ-
yunlarna âid olmayp fakat âsân hâli ikâl ve âtide husûlü matlûb-
alî olan slâhât ihlâl edeceinden geçmi ile gelecei ayrmakyâni birinin

brakt âsân açktan aça ortaya koyup dierinin verecei emniyeti dahi

lâykyle ta’yin ve tasrih etmek iktizây-i hâldendir. Bundan murad Devlet-i

aliyye’nin esbâb- mütenevvi’adan dolay ne kadar borcu olduunu ve

bunun birazn örtmek için ne kadar kâdçkarldn hiç çekinmiyerek

ilân ile beraber vâridât ve masârifât muvâzenesini dahi nereylemek sûreti

olup fakat u hâlin slâhn mûcib olacak tedâbîri birlikte göstermiyerek

yaldz borcun ve îrâd u masraf kapamyarak zuhura gelen açn mkdâr
meydana konulacak olur ise emniyeti daha ziyâde taklîl ve efkâr tahdî

edeceinde übhe olmadndan ve bunun cins ü mkdârn beyân ile sûret-i

tesviye-i mümkinesini ortaya koymak ve îrâd u masraf tekabül ettirerek

esbâb- mübremeden gayr ahvâlde masârif-i mu’ayyeneden ziyâde akçe

sarf olunmayaca ve mâl-i hazîne her dâirede her gün ta’riften vâreste

olacak surette muhâfaza olunaca kaa’idesini gayet kavî olarak vaz’ u

ta’yin etmek lâzm gelir. Binâ-berin nizâmât- lâzimesiyle beraber muvâ-

zenenin nasl olursa olsun ibu martta ner'ü îlân olunmas ferâiz-i hâlden

görünür. Muzâyaka-i hâliyyenin def’i ya mevcûd olan kâd bir katndan
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daha ziyâde artrarak ve nerini memâlike ta’mîm ederek düyûn- müterâ-

kime-i mütenevvî’ay kâd ile ödemek veyâhud yetecek kadar sermâye-i

nakdî bulup borcu tesviye ile beraber u kâd belâsn dahi ortadan kaldr-

mak sûretlerinden birine münhasrdr. Evvelki surette bâlâda beyân olunan

mehâzîr olduundan bakau sûret hakîkat-i hâlde bir mahâlde olup elem

ve iztrâbma tahammül olunamayan biryaray onultmak yerine tahfif-i

veca’- mahâllî için vücûdun âir yerlerine dahi ner ü ta’mîm etmek gibi

bir ey olacandan her gün itiraz ve kyl ü kaali dâî olacanda ve

devletçe itibarszl bir kat daha artracanda übhe yoise de baka
türlü çâreler mefkud olduu ve nevmîdî-i tâm göründüü hâlde birinci

derecede düünecek ey yaamak olduundan bunu dahi ihtiyâr etmek ni-

hâyet-i tedbir olup fakat mahzuru mu’teref ve herkesçe muta’arraz bir

eyi kabul etmezden evvel baka her ne türlü çâre var ise an aramak ve

ittihâz nekadar güç olsa yine geri durmamak lâzm geleceinden evvel-i

emirde u muzâyakay def’e medâr olacak esbâb ve tedâbîri taharri

iktizâ eder.

Düyûn- müteferrika ile evrâk- mütedâvile birletikte mecmû’u
dört milyon kese olmak üzere tahmin olunarak bunun hepsini defaten
te diye ve tesviyeye kâfi akçe bulmak muhâli temenni demek olduundan
bunu düünmek bile iktizâ etmez. mkân mertebesi arandkta ele biraz

nakid geçirilip annla idâre-i hâl etmekten baka çâre olamayp te’diyesi

müsta’cel olan düyûn- müteferrikay te’cîl sûretinde olan istikrâza tebdil

yani konsolide denilenyolda eshâm- cedîdeye tahvil etmek umûmen deverân

eden efkâr iktizasndan olup vâk’â bundan baka çâre bulunamaz ise de dü-

yûn- müteferrika denilen eyin hepsi bir örnek olmadndan ve bunlara se-

ne-i hâliye muvazenesiaç olup daha yenmemi ve ifâs mecbûriyet altnda
bulunmu olan masarifolduu gibi askerayl ve aceze-i me’mûrîn maâlan
tedâhülât ile asker ta’yinât ve elbisesi için edinmi ve bir takm erâit-i ka-

viyye ile mukavele olunmu olan borçlar dahi dâhil bulunduundan bunlar
nakden tesviyeden baka çâre olmad misillâ sair borçlar dahi derecât-

mütenevvi’ada olup bir takmn kâmilen eshâm- cedîdeye tebdil kaabil

olsa dahi bir takmn eshâm ile beraber biraz da nakid vermedikçe

ve eshâmn bahâsnda dahi borçlarn hâline göre muâmelât- mütefâvite

gösterilmedikçe bihakkn ikâyât dâvet edeceinden düyûn- müteferrikann

esasen esham- cedîdeye tebdili kaa’ idesinin ittihâziyle beraberu denilen

suretleri icrâ edebilmek için lüzumu görünecek sermâye-i nakdîyi tedârik

etmek lâbüddür. Bu srada evrak- nakdiyyenin dahi bir cüz’ü nakid olarak

kusuru eshâm- cedide ile tebdil olunsayine herkesin kârl çkaca erbâb-
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vukufun ettikleri hisab iktizâsndan olmala evrâk dahi buyolda tedavül-

den kaldrmaa teebbüs etmek güç ise de herçi bâd-âbâd diyerek göze

kestirip yapmak u belânn altnda ezilmekten ehven görünür.

Düyûn- müteferrikay konsolide etmek yâni eshâma tebdil eylemek

ibtidâ bizde olmu bir ey olmayp Ingiltere ve Fransa ve Amerika devlet-

leri buyolda tesviye-i deyn etmi olduklar umûr- ma’lûmeden olup buraca

mutasavver olan tarikta ise bir mkdân dahi nakden tesviye edilecei cihetle

âir yerlerde cereyân etmi olan hâllere nazaran daha âdilâne olaca ve

böyle bir tesviyeye mu’ teriz olabilecek devletlerin sefaretleri sûret-i mahre-

mânede bunu ihtâr eylemekte olduklar cihetle bunda tevakkuf edecek yer

olmad misillû el-ân kâdn îtibârszl cihetiyle bir yüzlük al'tunu

için iki yüz kuruluktan ziyâde kâd verilmek lâzm gelip eer meselâ

yüz kuruluk bir kâd için yirmi be kuruluk nakid verilse veyetmibe
kuruuna dahi eshâm îtâ olunup yetmi be kuruluk sehim bi’l-farz

yirmi be kurua tenezzül eylese yine kaa’ime sahibi imdiki derecede elli

kuru nakid ele geçirmi olaca ve fakat muâmelâtn salyaca bedîhî

idüinden u tesviye herkesin iine imdiki hâlden ziyâde menfa’atli

olaca hakknda pek çok delâil ve berâhîn bulunur.

Gerek düyûn- müteferrikann te’diyesi ve gerek kavâim-i nakdiy-

yenin imhâs için nakd ile beraber eshâm- cedide vermek kaa’idesi esâsen

ittihâz olunduu hâlde evvel-i emirde lâ-ekal bir buçuk milyon kese bir

sermâye-i nakdî tedâriki lâbüddür. Bunun bir beyüz bin kesesi u düyûn-

müteferrika içinde asker ve aceze-i me'mûrîn maâlar ve asker ta’yinât borç-

lar ve hazînenin sene vâridât aç olan masârifi bulunduundan anlara

verilmek iktizâ eder. Bu hâlde dört milyon kese kadar düyûn ve kâdn
bakyyesi olarak üç milyon beyüz bin kese kalp bunun bir rub’u tedâriki

mutasavver olan sermâye-i nakdînin bakyyesiyle tesviye edilip kusûru

eshâm- cedîdeye tebdil olunsa vâk’â hakikatte bir edid tedbir olduunda

übhe yoise de ne çâre ki bundan baka tarîk- tesviye görünemediinden

ber-vech-i muharrer âir devletler açktan aça îlân- iflâs ile kendi

tebe’asnn ve ecânibin haklarn bütün bütün imhâ ettikleri umûr- ma’-

lûmeden olup anlara kyâsen u sûret gayet âdilâne ve muhikkane bir ey

olacandan artk olur olmaz ikâyete ve belki arbedeye bakmayarak u
usûlü icra etmekten baka çâre görüremez Bu tedbîrin ittihâz kabûl

klnd takdirde birinci derecede düünecek ey u lüzûmu olan bir milyon

be yüz bin keseyi bulmaktr. Bunun hepsini hâricden tedârik etmenin

ihtimâli olmayp u aralk Londra bankerlerinden birisi on milyon lira bir

istikraz tahvilât nerine vesâtet edeceini ve tezyîd-i itibâr mûcib olacak
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ba z- tedabr ittihaz ner olunur ise daha ziyâde hâsl edilmek ihtimâli
var ise de nihayet altm yüze satlabileceini beyân ile beraber bundan
hasl olacak alt milyon lirann be milyonu tesviye-i düyûna tahsis olunup
bir milyonu Edirne veyâhud bir dier mahallin demir-yolu için bâz-
erait ile ianeten verilir ise istikraz maddesini bir kat daha teshil eyleye-

ceini ityan eylemekte dieri dahi ba’z- vâridât- mu’ayyene ile on senede

te diye edilmek üzere yetmii yüze olarak yedi milyon lira bir istikrâzm
tesviyesine vasta olacan ifâde ettirmektedir. stihsâl olunan tahkikata

göre evvelkisi hayli bir kuvvetli sarraf-hânesi olup kincisi Avrupaica
ma lum olan ahvale nazaran öyle bir i görmee muktedir olamayaca
anlaldndan ve evvelki hane ile bir mukavele yaplr ise gerek Londra
ve gerek Paris’de rivayet olunan münâsebâtma göre ngiltere ve Fransa
devletleri taraflarndan dahi muavenet-i ma’neviyye istihsâl edebilecekleri

melhuz idüinden bunlarn arz ettikleri mukaveleyi kabûl etmek müreccah
görünmütür. u sûretle yaplacak istikrazdan bir be milyon lira ele

getirilmesi melhuz idüinden beher lira yüz on kuru îtibâriyle bir

milyon yüz bin kese hasl olabilecei cihetle bunun üzerine taralarda
kavâim-i nakdiyye bedeli olmak üzere alnmakta olan üç yüz bin kese

vuku bulan istid alar veçhile kad nerinden sarf- nazarla bir istikrâz-

dâhili hâline konulsa ve biryüz bin kese dahi nakid istenilerek veyâhud
evani-i zer ü sim taleb olunarak mensûbîn-i devletten dahi bir yüz kese

karz akçe alnsa bundan hasl olacak dört yüz bin kese istikrâz- hârici

ile beraber tedbr-i ma ruzu vücude getirebilir. Tâni lüzumu olan bir

milyon be yüz bin kese ele geçirilir.

Hâricde istikraz olunacak akçe içinyüzde altfâizyüzde bir re’sü’l-

mâline mahsûb akçesi verilmek lâzm geleceinden bunun için senevi

yüzeili bin kese akçeye ihtiyâç olaca ve dâhilde tedârik olunacak dörtyüz
bin keseye dahi yüzde alt faiz verilse bunun için dahi seneviyirmi dört

bin keseye lüzum göründüü misillû ma’a evrak dört milyon kese tahmin
olunan duyûnun ele geçirilmesi mutasavver olan sermâye-i nakdî ile bir

milyon be yüz bin kesesi nakden tesviye olunup da kusuruna yâni iki

milyon be yüz bin kesesine eshâm- cedide verildikte yüzü üçe olarak

biri biri üzerine nihayet yüzü elliye verilse yine yüzde alt fâiz demek
olup bu cihetle çkarlacak eshâm- cedide için dahi yüz elli bin kese fâiz
verilmek ve bunun hepsi toplandkta yeni fâizler için üç yüz yirmi dört

bin kese bir masraf açlmak iktizâ edecei ve bu akçe hazînenin âdi
aç olan üç yüz krk bu kadar bin kese ile birletirildikte mecmu’u senevi

alt yüz altm bin keseyi tecâvüz edecei cihetle u masârf-i cedide dâ-
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hil olduu hâlde muvâzenede görünecek açk îrâdn tezyidi ve masrafn
tenzili ile tekabül ettirilemez ise ne hâricden akçe bulunmasnn ve ne de

borcu eshâm- cedide ile tesviye etmenin çâresi olmayp bi’l-farz halk alda-

tlacak olsa dahi sonraya âir masârif-i zarûriyye-i âdiyye tesviye olunam-
yarak bir kaç sene içinde yine bu hâle düüleceine veyâhudyaplan istik-

râz ve eshâmmfdizleri verilemeyip Huda ne-kerde bütün bütün nâmûs ve

itibâra halel geleceine binâen istikrazn lâkrdsn etmezden ve tesviye-i

düyun için eshâm- cedide yapmak sözünü ortaya koymazdan evvel senevi

lâzm olan akçeyi bulmann yâni yeni fdizlerle hâsl olacak alt yüz
altm bin kese mkdâr aç kapatmann çâresini aramak farizadandr.
Senevi bu kadar akçeyi veyâhud cüz’-i âzamini tezyîd-i vâridât ile bulmak

lâzm gelip bu ise ar bir ey ise de memleketi bir büyük hatar ve tehlikeden

kurtarmak için imkân neyi müsâid ise anyapmak iktizâ edeceinden bdi-

zisinin güçlüü mdteref olmakla beraber bu babda yaplabilecek eyler

dahi hâtra olarak zirde beyân olunur.

Evvelâ gümrük ta’rifelerinin teceddüdünden dolay bir yüzyirmi bin

kese fazla-i vâridât hâsl olmas me’mûl olduu misillû ilerde ihrâcât

rüsûmâtmn tenâkuz- tedricîsinden dolay tenzilât vuku’a gelecek ise de

ilk senelerde idhâlât rüsûmâtmn tezâyüdünden dolay bir elli bin kese

.
veyüzde on alt veyirmi emti’a-i ticâret masraf tenzilâtyüzde ona indiril-

mi olmasiyle andan dahi bir otuz bin kese fazla-i vâridât olaca yâni
bir kaç seneler gümrükler vâridâtmda ikiyüz bin kese zamâim görünecei

gümrük emâneti’nin hisâb ve ifâdesi iktizâsndan olmala ibtidâ bu

iki yüz bin kese îrâd- cedîd itibâr olunmutur.

Sâniyenyeni ticâret muâhedeleri iktizâsmca duhân ile tuzun hâricden

nakli memnu’ iyet altna girmi olduundan bunlarn rüsûmat ve idâre-

sini bir baka hâle koyarak bir hayli menfa’at hâsl edilmek kaabildir.

Tütünden her memlekette külliyetli vâridât hâsl olmakta ise de baka
yerlerde câri olan usûlleri bizde icrâda bir takm mükilât ve mevâni’

olduundan sehlü’l-icrâ ve sâde bir tarikle imdi duhânm öriyle beraber

rüsûmât- sâiresinden hâsl olan altm bin keseden fazla olarak biryüz
bin kese istihsâl olunmas mümkindir. Çünki tütün havâ’ic-i zarûriyyeden

olmayp ne kadar vergi alnsa bir diyecek olmadndan veyalnz masrû-

fâtn taklîl ettirmemekten baka düünecek yeri görünmediinden rüsû-

mât idâresi komisyonunda bu madde derdest-i müzâkere olmala u yüz
bin kesenin istihsâli ne esbâba mevkuf ise ann ittihâz için idâre-i mez küreye

teblîgat- lâzime icrâ olunarak u akçenin husulüne çallmak lâzme-
dendir. Tuzun dahi ticâreti serbest olupyalnz tuzlalarda birfî-i mukarrer
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üzere tuz satlmak gibi bir kaa’ide ittihâz olunduu ve senevi memâlik-i

ahane’ nin dorudan doruya idare olunan yerlerinde seneviyüz elli mil-

yon okka tuz sarf tahminiyle beher kyyesindenyirmi para alnarak bunun

be paras masarifine terk edildii hâlde bir yüz yirmi bin kese husâlü

melhûz olup bi’l-farz bu kadar sarfiyat olamaz ise bahâsnn bir mikdar

tezyidiyleyine u mikdar akçeyi ele geçirmek kaabil ve eerçi tuz havâ’ic-i

asliyyeden ise de beher âdemin sarfiyât senevi alt yedi kyye raddelerinde

olup bunun için ylda üç veyâ üç buçuk kuru verilse istiksâr olunamya-

ca derkâr olduuna ve bu madde dahi idâre-i mezkâre meclisinde der-

dest-i müzâkere bulunduuna binâen bu yüz yirmi bin kese dahi îrâd-

cedîd srasnda hisâba konulmutur.

Sâlisen varaka-i sahihe için mu’ahharen gayet muntazam ve sehlü’l-

icrâ bir usûlyaplm ve nizam-nâmesi derdest-i icrâ bulunmu oldu-

undan düvel-i sâirede bundan külliyetli ey vücâde getirilmekte ise de

bizde ol rütbesi ümîd olunamyacandan senevi bir krk bin kese menfa’

-

at hâsl olur denilir.

Râbi’an sanâyi’ ve hiref üzerine patent nâmiyle her memlekette

câri olan resmin burada dahi icras öteden beri mutasavver olup eerçi

âir memâlikte olan mkdârda menfa’at hâsl olamaz ise de müskirat

satlan mahâller hakknda Dersaâdet’te ittihâz olunan usûlün taralarda

dahi ta’mimiyle beraber bu patent usûlü birlikte icrâ olunur ise bir krk bin

kese akçe dahi bundan vücûde gelebilir.

Hâmisen usûl-i vakfiyyede kaabilü’ l-icrâ ba’z- müsâadât gösteril-

mekle beraber tezyîd-i icârât yolunda bir ey yaplr ise bundan lâ-ekal

bir otuz bin kese menfa’at hâsl olaca misillû bu srada stanbul ehrin-

den dahi agniyâsna âid olmak üzere biryirmi bin kese vergi alnsa u iki

madde dahi bir elli bin kese vâridât verir.

Sâdisen Rumeli âân ahâliye ma’a-zamâim verilerek bundan elli

be bin kesesi hâsl olduu misillû mu’ahharen Anadolu’dan satlan ba’z-

âârdan dahi bir on bin kesefazla hâsl olmu ve henüz iltizâma verilmemi

olan âârdan dahi azdan aza on bin kese zamâim alnaca me’mûl-i

kavi bulunmu olmala bundan yetmi be bin kese hisâba konulup

tapunun imdiki hâslat olan yirmi bin kese kadar vâridât- sereviyyenin

biryirmi bin kese daha fazlas olaca ve stanbul’da alman hayvan nal

rüsûmât taralarda dahi ta’mîm olunsa bir on be bin kese istihsâl

olunaca ve ma’den ve ormanlardan dahi senevi bir on bin kese fazla

vâridât tahmin edilse çok görünmiyecei cihetlerle u eyler dahi îrâd-

cedîd itibâr olunmutur.



TEZÂKÎR-Î CEVDET 241

Sabi’an yeni ticâret muahedeleri hükmünce ihracâtn rüsûmât te-

nezzül edeceinden ve bunun menâfi’i ise dorudan doruya ahâliye âid

bulunduundan u mukabelede ba’z yüklü olan yerler istisna olunarak

umûmen vergi üzerine bir elli bin kese zamm-olunmas mümkinâttan gö-

rünmütür.

u vâridât- mütenevvi’ann denilen mkdarlan tutturulamyaca

melhûz olduu gibi ba’zlarmn dahi ziyâde hâsl etmesi me’mûl olarak

birinin tenezzülü dierinin tezâyüdiyle örtülebilmesi hisâbiyle mecmû’u

yediyüz on be bin keseye vâsl olup mukaddemyaplan muvâzene defterin-

de açk görünen dört yüz bin kesenin kamilen devâire taksimiyle tenzili

mutâlâ’a olunmu ve eerçi çok dâireye vaktiyle tahsîsât verilerek al
veriini doru görmek hâline konulsa bir hayli tasarrufât hâsl olaca
bedîhî bulunmu ise de dörtyüz bin kese tenzilât icras hayyiz-i imkânda

görünemediinden ve askeri dâiresinden bir mkdar ey tenzil olunmu

ise de hâlâ o dahi örtülemeyip kusur ba’z yerlerde zamâim-i cedide dahi

vuku’ bulmu idüinden u hâlde yalnz bir yüz elli bin kese tenzilât

icrâs kaabil denilebilir.

u hisâba göre yetmi sekiz senesi muvâzenesine esâs olmak üzere

bir hulâsa yaplp bunda hazînenin mümteniâtiyle beraber kâffe-i vâridât

olan mebâlig üzerine îrâd ve masrafdan kazanlacak eyler zamm-ile mec-

mû’u üç milyon üçyüz bu kadar bin kese îrâd ve yenifdizler dahi dâhil

olduu hâlde üç milyonyüz on bin bu kadar kese masraf gösterilerek bi’l-

muvâzeneyüz doksan alt bin kese fazla vâridât çkarlm ise de bundan

murad gerek hazînenin eski mümteni’ât itibâr ettii îrâda ve yeniden

yapacak vâridâttan vuku’ bulacak tenezzülâta tasarruftan dahi tenzil

olunamyacak mikdara bir karlk tutmak demek olup bu yetimeyip de

bir yüz bin kese daha hisabda açklk olsa maslahata yedirmek kaabil

olacandan ve maslahatn esâs öyle bir hisabla meydana çkp hakikate

îsâl için her güne tedbîre teebbüs lâzm geleceinden u hulâsa üzerine

bir muvâzene-i umûmiyye defteriyaplp ortaya konsa ve düyûnun bâlâda

muharrer olan sûretle tesviye olunabilecei ilân klnsa devletçe bir doru
yolda imkânn müsâid olduu ey yaplm ve gösterilmi olaca cihetle

kimsenin bir diyecei kalamaz. u tedâbîr vehm ü hayâl gibi görünür ise de

ekser devletin ahvâl-i mümâsilede yaptklar eyler bunlarn ayn olup

asl- matlûb bu eylerde vukuf ve ma’lûmatlan bize müreccah olanlar

indlerinde kabul olunacak bir tanka gitmektir. Memleketten bu kadar

vâridât- cedide olmak yolu iddetli bir ey olduundan übhe yogise de

memleketi bir büyük hatar ve tehlikeden kurtarmak için daha bundan ar
Tezakir-i Cevdet 16
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eylere teebbüs olunduu ahvâl-i ma’lûmedendir. Kald ki düyân- mü-

teferrikay ve kâd konsolide etmeklik tarîki dahi güç ve halkça ar
bir ey ise de her devlette birer kerre yaplm eyler olduundan baka
esâs- tedbîrde nakid vermek kaa’idesi dahi nisbet olunur ise düvel-i

sâirenin ittihâz etmi olduklar tarîkden ehven ve a? del olaca bî-itibâhtr.

Fakat u tedbîrifi’ le çkarmak hâricen yaplacak istikrazdan sâfî olarak

ele be milyon lira geçirmee mütevakkf olmasiyle bu hâsl olamaz ise

u tedbîr esâsen bozularak ol hâlde devlet mehâzîr-i melhûzesiyle beraber

evrâk- nakdiyyeyi teksir ve tedâvülünü taralara ta’mîm etmekten baka
çâre bulamaz. Fakat hiç baka tedbîre teebbüs etmeksizin kâd maddesini

ihtiyâr etse envâ’- ta’rîzât ve belki bir takm muhâtarât dâ’î olacanda

übhe olmayp bi’l-akis tarîk- âharda olan sûret-i tesviyeyi ortaya koyup

da icrâsnm mevkufün-aleyhi olan esbab kâmilen istihsâl edemez ise çâre-

sizlikle dier tedbîri ittihâz edecek olursa hiç kimsenin bir diyecei

olamaz.

Mutâla’ât- mufassala-i ma’rûza hulâsa edildikte meydanda iki

tarik olup birisi düyunuyine kâd ile ödeyip bu kadar evrâk stanbul’da

tedâvül ettirmek imkân ü ihtimâli olmad cihetle taralara ta’mîmi

suretini ihtiyâr ve dieri dahi dâhil ve hâricde bir milyon beyüz bin kese

nakid bulup düyunun bir mkdârn nakden bi’t-tesviye kusurunu konsolide

edip gerek istikrazlarn ve gerek konsolide etmek için yaplacak eshâmm

fâizi için lâzm olan îrâd tedârikle beraber bu dahi dâhil olduu hâlde

muvâzeneyi açksz olarak ilân etmektir. kinci tanka teebbüs etmeksizin

birincisine gitmekte katar olduu gibi kincisine teebbüs ile esbâb mü-
kemmel olarak istihsâl olunamaz ise ol hâlde birincisini ihtiyâr etmekten

baka çâre ve imkân görünemez ve artk tereddüdün zaman geçip her ne

ise bir ey yapmann lüzumu meydanda olduundan sâhib-i lâyihann

mutâlâ’a-i kaasrasma göre her eyi göze kestirip istikraz maddesine

naslsa bir karar verilerek ana istinâd ile düyûrmn ve kâdn sûret-i te’diye

ve tesviyesini ve bundan dolay yeni açlacak masraf dâhil olduu hâlde

vâridât- cedide ve tasarrufât- mümkire ile muvâzeneyi tekaabül ettirerek

îlân ile beraber evrâk- cedîdenin tab’ u tanziminden kat’âferâgat olun-

mayp mart nihâyetinde istikraz ele geçirilemez ise evrâk- nakdiyyenin

der-hâl neriyle vâridâtca hâsl edilecek eyler ile evrâkm tenkis ve ref’-i

mazarrât tedâbîrine teebbüs edilmek ehemm ü elzemdir. bu mutâlâ’at-

kaasrann usûl ve fürû’unun sencîde-i mîzân- tedkik ile ikmâli meclis-i

âlî-i vükelây-ifihâmn müzâkerât- hakayk-âyâtma mütevakkf olmala

annla ikmâl-i noksân ümîd olunarak takdimine cesâret olundu. ntiha.
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Bunun üzerine cereyân eden müzâkerât ve muâmelâtm
neticesinde kavâimin kâmilen ortadan kaldrlmas ve bedelâ-

tnn te
5

diyesi zmnnda bir çok konsolide çkarlmas hususuna

karar verilmekle buna dâir tab’ u ner olunan karar-nâmenin bir

sûreti burada dere olunur:

Bundan mukaddem makam- sadâret-i uzmâ’dan huzûr- evket-

mevfûr- hazret-i pâdiâhîye takdîm olunub ahkâm- mündericesinin

icrasna ba-hatt- humâyun irâde-i seniyye-i cenâb- mülûkâne müteallik

buyrulmu ve ner ü ilân klnm olan takrirde ber-tafsil beyân olunduu

veçhile umûr- mâliyye-i Devlet-i aliyye’nin slâhat için ittihâzna lüzum

görünen tedâbir üç esas üzerine ta’yin olunup bunun birincisi gerek hazîne-i

devletin ve gerek umûm- nâsm muamelâtn ihlâl ü ikâl eden kavâim-i

nakdiyyenin kâmilen tedâvülden alnmas ve kincisi hazâin-i âhânenin

müteferrik ve gayr-i muntazam borçlarnn tesviye edilmesi ve üçüncüsü

dahi bunlarn tesviyesinden dolay zuhûr edecek masârif ile beraber masâ-

rif-i umûmiyye ile vâridât- hazîne tekabül ettirilmek üzere îrâdm tezâyüd

ve masârfm taklîli esbâbnm istihsâlile beher sene îrâd ve masraf defter-

lerinin ner ü îlân olunmas hususlardr. Kavâim-i nakdiyyenin imhâs

ile düyûn- müteferrikann tesviyesine yetiecek kadar nakid tedâriki

mümkin olamadndan bunlarn bir mikdâr nakd ile ve bir- cüz’ü dahi

müceddeden eshâm tahvilât çkarlarak annla îfâ edilmek lâzm geldiin-

den esâs- tesviye olmak dizere dâhilde tedârik olunabilecek akçeye ilâveten

hâricde bir istikraz yaplmasna teebbüs olunarak hâsl- sâfîsi be

milyon ngiliz liras yâni beheriyüz onar kuru hisâbiyle bir milyon yüz

bin kese istihsâl olunmu ve dâhilde dahi mukaddemâ kavâim-i nakdiyye-

nin ta’mîm-i neri karârna göre taralardan istenilmi ve mkdâr- küllisi

tahsil klnm olan üçyüz bin kesenin istikrâz- dâhili hâline konularak

ve biryüz bin kese dahi mensûbîn-i devletden istidâne olunarak bu suretle

dahi dörtyüz bin kese tedâriki mukarrer bulunmu olmala bununyekûn-

umûmîsi olan bir milyon be yüz bin kese nakid ile el-ân mevcûd olan

eshâm- cedîdeye tatbiken osmanl yüzlük altn yüz kuru hisâbiyle nak-

den seneviyüzde alt fâizi veyüzde iki re’sü’l-mâle mahsûb akçesi olmak

üzere müceddeden tanzim olunacak eshâm- cedide tahvilât kavâim-i nakdiy-

ye ve düyunun tesviye ve te’ diyesine esas ittihâz olunmudur. Çünkikâdn
bir küçük cüz’ü bile kalsa muâmelâta âid olan âsân devâm edeceinden

kâmilen ve tamâmen akçe ile tesviyeye muhtaç borçlar olmasiyle evvelki

karar veçhile kavâim-i nakdiyyeyi bütün bütün kaldrmak ve açk borçlan

ödemek için ele geçmi olan nükuda eshâm tahvilât ilâve ederek tesviye-i
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maslahat etmek lüzûmu derkârdr. Mukaddemâ dahi ilân olunduu
veçhile evrâk- nakdiyyenin yekûn- umûmîsi iki milyon kese olup düyûn-
müteferrikannyekûnu dahi iki milyon kese olmak üzere ta’yin klnm ise

de sonradan vuku’bulan tedkîkat ve teebbüsâtn neticesinde srf açk
olan borçlarn mikdâr evvelki tahminden bir üç yüz bin kese aa çkp
el-an emr-i tedkîk ve tesviyede devam olunmakda olmasiyle hîn-i te’diyede

daha kesb-i hiffet eyliyecei me’mûldür. Kavâim-i nakdiyyenin kâmilen

tedavülden alnmas umûr- mâliyyece kâffe-i slâhâtn ve halkça teshîl-i

muâmelâtm esâs olduundan ve bir kene bu ortadan kaldrlr ise düyû-

nunu te’diyesinde ve umûr- mâliyyenin idâre-i umumîyesinde her türlü suhû-

let ve mazbutiyet husûle geleceinden evvel be-evvel kavâim-i nakdiyyenin

tamâmen ve en az vakit içinde tedavülden alnmasna karar verilmitir.

Evrâk- nakdiyye Devlet-i aliyye’nin bir nevi’ deyni olup eerçi bununla

îfâ edilmi olan masârif hisâbiyle hiç bir vakitte ba bana çkarlmam
ve sair memleketlerde bu makule borçlar ilcây- zaruret ile noksânma
tebdil edildii mesbuk bulunmu ise de Saltanat- seniyye teebbüs ettii

tedabr semeresiyle halka en ziyâde nâfi ’ olacak ve fedâkârln en büyüü
kendisine düecek yolda bir sâret-i tesviyeyi tercih ve ihtiyar eylemidir.

Binâen-aleyh evrâk- nakdiyyenin ba bana olarak yâni yüz kuruluk
birkâda mukabilyineyüz kuruluk kymet verilerek tedâvülden alnmas
tersb olunup fakat ele geçmi olan sermâye-i nakdî borcun her nev’ini

tamâmen akçe ile ifâya kâfi olamadndan yüz kuruluk bir kâda
verilecek yüz kuru kymetin krk osmanl altn yüz kurua olmak üzere

nakid ile ve altm kuruu dahi eshâm- cedide tahvilât ile ifâ klnacakdr.
imdi meskûkât ile evrakn kymeti nisbetine nazaran yüz kuruluk bir

kâd nakde tebdil olunsa ele geçecek nakid her ne ise ana yakn mkdar-
da nakd-i hâlis verildikde fazla olarak altm kuruluk dahi yüzde alt

fâizli ve iki re’sü’l-mâle mahsub akçeli îrâd sehmi verilecei cihetle u
tesviyenin hakk u adle muvafk olduu inde’l-hisâb ma’lûm olur. Kavâ-
im-i nakdiyyenin tedâvülden alnmas için ittihâz olunmu olan ibu esâsa

tatbîkan iki milyon keselik kâd için sekiz yüz bin kese nakde ve bir

milyon iki yüz bin keselik eshâm- cedîdeye lüzum göründüünden elde

olan sermâye-i nakdîden sekizyüz bin kese bi’t-tefrik buna tahsis olunmu-
dur. Eshâm- cedîdeye gelince düyûn- müteferrikann bakyyesine dahi

eshâm- cedide verilecei ve dâhili istikrazlarn dahi bununla tesviye

edilecei cihetle mukaddem neredilmi olan muvâzene-i tahmîniyyede

fâizi karl konmu olan eshâm- cedîdeden ibtidâ evrâk- nakdiyyeye

verilecek bir milyon ikiyüz bin keselii çkarlp ba’dehû düyûn- sâirenin
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tesviyesinde dahi lüzumu mertebesi tedricen çkarlacakdr . El-ân mevcûd

olan eshâm- cedide ile yeni çkarlacak esfâmn faizi ve re’sü’l-mâline

mahsub akçelerinin karlklar Avrupa istikrazlar gibi vâridât- muayye-

neden tahsis olunarak dorudan doruya te’ diye sandna ifâ ve teslim

ettirilecei ve bu eshamn Avrupa’da ve tara eyâletlerde dahijdizi te’diye

olunarak oralarda dahi alnp verilmesi esbâb istihsâl olunaca cihetle

kymet ve itibâr tezâyüd ecdeceinden ve evrâk- nakdiyyenin imhâsmdan
sonra esbâb- lâzmeye teebbüs ile meskûkât- maûenin dahi tedâvül-

den alnarak mikyâs- muâmelât- nâs olan kymet-i meskûkât tamâmî-i

takarrürü istihsâl ve tesviye-i turuk u me’âbir ile emr-i zirâat ve ticaret ve o

cihetle ma’mûriyet ve servet-i memleket istikmâl olunacandan hazîne-i dev-

letin ve umûmen halkn muâmelât- câriyesinde her güne tekilât hâsl ola-

ca misillû bütün memâlik-i mahrûsa-i âhâne ahâlisinin u eylerden his-

semend-i menâfi ’ olaca derkârdr. Kâffe-i slâhâta mebde ’ ve esâs olmak

üzere kâdn tedâvülden alnmasna teebbüs olunacandan bunun su-

ver-i icrâiyyesi hakknda verilen karar ber-vech-i âti zikr ü beyân olunur.

Birinci madde— Mütedâvil olan evrâk- nakdiyye kâmilen ve tamâmen

tedâvülden alnp heryüz kuru kâdayüzlük osmanl altn yüz kurua

olmak üzere krk kuru nakid ve altm kuruluk dahi osmanl altnyüz
kuru hisâbiyle nakden te’diye edilmek üzere yüzde alt fâizli ve iki

re’sül’l-mâle mahsub akçeli eshâm- cedide tahvilât verilecektir. Bunun

için sekiz yüz bin keselik nakid ve bir milyon iki yüz bin keselik es-

hâm- cedide tahsis klnmtr.

kinci madde— Kavd’im-i nakdiyyenin tedâvülden alnp mukabilinde

verilecek nukud ve eshâm- cedîdenin ifâsna ve çekilecek kâdn imhâsna

nezâret eylemek üzere bir komisyon ta’y'n olunmutur. Nukud ve eshâm

verip kâd almak için bir idâre-i muvakkateyaplp ibu idârenin kâffe-i

harekât ve muâmelât ibu komisyonun nezâreti altnda olacakdr.

Üçüncü madde— Evrakn tebdil edeceklere mûcib-i suhûlet ve idârece

dahi bâdi-i mazbûtiyet olmak üzere Ayasofya karsnda kâin Darülfü-

nun ebniyesinin alt mahsûsen bu i için tanzim olunarak idâre-i muvakka-

ta ile kalemleri ve sandklan orada bulunacaklardr.

Dördüncü madde—- bu ekr-i temmuzun birinci gününde icrââta

teebbüs olunup iki ayda hitam bulacandan bu müddet içinde herkes

elinde bulunan kaa’imesini zikr olunan idâre mahâlline götürüp ibtidâ

havâim kabzna me’mir olan kaleme bi’l-îtâ ne kadar nakid ve ne kadar

eshâm verilecek ise an mü’ ir yedine verilecek senedi yan banda olan

te’diye kalemine irâ’e ile îtâ olunacak nakde mukabil senedin bir cüz’ü ve
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eshâm için dier cüz’ü ahz ile evrak sâhibine isabet eden nakid ve esham

tahvilât îtâ ve ifâ olunacakdr.

Beinci madde — Evrakn tedâvülden alnmasna ta’yin olunan iki

ay hitam bulduktan sonra her kim kâd getirir iseyalnz eshâm tahvilât

ile tebdil olunup nakid verilmiyecekdir ve bu dahiyalnz alt ay için olup

andan sonra getirilecek evrak asla kabûl klnmyacakdr.

Altnc madde — Kavâim-i nakdiyyenin tedâvülden alnmasna tem-

muzun ibtidâsndan itibâr ile iki ay tahsis olunup bu cihetle eylül ibti-

dâsna kadar evrak tedâvül edip ve hazîneden alnp verilip andan sonra

tedâvülü kâmilen memnû’ olacakdr”. 1

Bu hilâlde zuhûra gelen vuku’ât gazetelerin mutâlâ’asndan

ma’lûm olaca cihetle artk tafsilâttan sarf- nazar olunarak

balca vuku’âtm hulâsa veçhile tahrîri ile iktifâ olunacaktr.

ngiltere veliahdi Prince de Galles Dersaâdet’e geldi. Göksu

kökünde taraf- âhâneden ziyâfet verildi. Sadrâzam Fuad
Paa ve Âli Paa ve Kapudan ve Serasker Paa ve Kâmil Paa ile

ngiliz elçisi ve bir ceneral ile bir amiral sofrada bulundu. Bu
âna kadar pâdiâhlarn vükelâ ile birlikte sofrada oturmas âdet

deil iken bu kerre vükelây-i müârün-ileyhim birlikte sofraya

oturdular. te bu dahi ihdâsât-i asriyyeden bir keyfiyet olmutur.

Yine ihdâsât- asriyyeden olmak üzere cülûs- hümâyûnun
uhûr- emsiyye îtibâriyle senesi günü evkaat- hamsede toplar

atld ve müceddeden ihdâs olunan bir rikâb resmî icrâ olundu.

Vilâdet-i hümâyûnun sene banda dahi bir rikâb icrâs musam-
mem olmala iki rikâb resmi artt. Bunlara mukabil iki bayram
rikâblarnm ilgasna karar verildi.

bu cülûs- hümâyun rikâbinda tarîk- ilmiyyeden yalnz su-

dûr ve tarîk- kalemiyyeden rütbe-i ûlâ snf- evveline kadar olan

ricâl ve askeriyyeden livâ paalara kadar olan ümerâ bulundu.

Istanbul-pâyelilerinin ûlâ smf- evveline tekaddümleri olduun-
dan anlar bulunmad hâlde ûlâ ricâlinin dahi bulunmamas
lâzm gelir ise de bu rikâbda hristiyanlardan ba’zlarnn bulun-

1 Tezâkir müsveddesinde mevcut olmayan bu “karar-nâme” sûreti, Tak-

vim-i vekayi*in 19 zilhicce 1278 tarih ve 648 sayl nüshasndan alnmtr.
Karar-nâme, 44

sâye-i muvaffakyyet-vâye-i hazret-i pâdiâhîde kavctim-i nakdiyyenin

tedâvülden ne veçhile alnacana dâir Dîvân- muhâsebât riyâset-i çelilesi canibinden

bi'l-vürûd dünkü gün tab’
>

u ner olunan varaka-i mahsûsa suretidir” balkl haberi

müteâkb dere edilmitir.
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mas münâsib görülüp anlar ise ûlâ raddesinde bulunmalaryla

ûlâ snf- evveli dahi rikâba idhâl olunmutur. Fakat bundan

dolay Fuad Paa kibâr- ilmiyyenin hedef-i ta’nutenî’i olmu-
tur. Rikâb günü süferâ huzûr- hümâyûna çktklarnda ngiliz

elçisi güzel bir nutuk îrâd ile “Bir sene evvel ne idi ne oldu. Bir sene

zarfnda Pâdiâh askeri yoluna koydu. Mâliyesini yoluna koydu. Devleti

baka hâle koydu” deyu Zât- âhâne’nin medh ü senâsmda itrâ

eyledi. Gece Sadrâzam’m yalsnda dahi sofrada iken
“
Fuad'i Bük-

re'de gördük. Yunanistan'da gördük. Sadâretini de gördük. imdi u
hâli de görüyoruz” diyerek vükelây- hâzray medh ettikten sonra

Rusya elçisine bakarak “Bu devlet batmyacaktr” dedi. Gerek

Rusya elçisi ve gerek dier ba’z- süferâ bu sözü ta’rîze hami

etmilerdir.

Ol gece Sadrâzam’m yalsnda soiree olup med’û olanlarn

adedi iki bin kadar idi. Yalnn baçesi pek çok kandiller ile

donatlm idi ve yalnn pîgâhma sal getirilip fienkler atlarak

ehr-âyîn edildi.

imdi Karada cihetine dâir ba’z- ma’lûmat verelim. öyle
ki 1182 seferinde Rusyalu karadallar tahrik ve Devlet-i âliyye

aleyhinde imâl ile istiklâl dâiyesine düürmü idi. Sonraki seferde

tahrik ile anlar musâlâhaya idhâl edeceini va’d eylemi ise de

Fransa ve Ingiltere devletleri Devlet-i aliyye ile müttefik bu-

lunduundan Rusyalu bu merâmna nâil olamad. Ikodra

Fransa konsolosu bulunan Hecquard ise karadallar celb ve

Fransa imparatoru’na mürâca’ate tevik etmekle Karada beyi

Danyal hemen Paris’e gitti. Imparator’a dahil dütü ve Fransalu

tarafndan tesahhub olunacana dâir va’d ald ve Fransalu

tarafndan Bâbâlî’ye vâki’ olan ifâdât üzerine Danyal’a vezâret

rütbesiyle beylik tevcihi tezekkür ve tensîb edilmi ve Kemâl
Efendi kendisiyle mukâleme etmek üzere Hersek cânibine gön-

derilmi idi. Danyal ise merâmn terviç için Hersek sanca
dâhilinde vâki’ nevâhî-i âsyye ahâlisini tahrik ile isyâna kyâm
ettirmi ve bu nâhiyyelerden Grahova nâhiyesinin elde bulunmas
ehem görülmekle Bâbâlî’den Grahova’mn zâbt için emr-i kat’î

gönderilmi idi. Bunun üzerine Ferik Hüseyin Paa Grahova’ya

girmi ise de bir fena hezimete urayp asâkir-i âhâne’den pekçok

telefat vuku’a gelmi olduundan iin rengi deiti. Danyal bütün

bütün istiklâl dâiyesine dütü. Karada ekyâs nevâhî-i âsyye
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içine girip her taraftan tecavüze baladlar. Nevâhî-i âsyyenin
te dibine kyam olundukça külliyetli karadal gelip iâne eder
oldular. u hâle göre nevâhî-i âsyyenin zabtu rabt Karadalu’-
nun terbiyesine mütevakkf olup buna ise düvel-i Avrupa mâni’
olmala Karada ekyâsnn her ettikleri yanlarna kalyordu.
Elhasl bu hususta Devlet-i aliyye pek mükil bir hâl ve mevk’de
bulunuyordu.

Karadallar ise marp gittikçe azttlar. Hattâ tezkire -i

sâlifede beyân olunduu üzere bî-pervâ Kraina nâhiyesine hü-
cum ettiler ve mu ahharen anlara kar malisyalar serkerdesi
Haan Hot Aa ile Kraina bölük-bas Murtaza Aa be yüz
kadar arnavutlariyle Krniça karyesine gönderildikte karadallar
külliyetli olarak gelip orada anlar muhasâra ettiklerinde îkodra
delikanllarndan bir cem’iyet anlar tahls için hilâl-i ramazân-
erifte imdâda gitmiler ise de balarnda bir muktedir kumandan
olmayp karadallar ise kalabalk olduuna mebnî lede’l-müsâde-
me bunlardan yüz bu kadar ehid olmutur. Haan Hot ile arka-
dalar ise bir hafta kadar mahsur kalp baka taraftan imdâd
olunmad ve aç kaldklar cihetle cümlesi esir olmulardr.
Halbuki îkodra kumandan Ferik îsmâil Paa be tabur asâkir-i

nizamiyye ile Bar’da bulunmakla hemen Bar üzerinden doruca
Krniça ya am olsayd anlar tahls edebilirdi. Lâkin îsmâil
Paa bir vakitten beri îkodra kumandanlyle mutasarrfl
birletirerek rütbe-i vezâret ile ve vâlilik unvâniyle uhdesine ihâ-
lesi arzusunda bulunduundan ilere çendan ehemmiyet vermez
idi ve “Ben asâkir-i nizâmiyye kumandanym. Ba-bozuk askerine

karmam deyu Kraina tarafndaki musâdemelerde yan çizerdi.
Hâlbuki Haan Hot’un esâreti keyfiyeti devletin hakknda olan
teveccühüne halel getirdi ve hakîkat-i hâlde kendisi kavvâl bir

âdem olup harb eri deil idi. îkodra mutasarrf Râid Paa ise

ahvâl-i harbiyyeye asla âinâ deil idi. Binâen-aleyh Karada-
l ya kar arnavudlar ikmâl edecek kimse bulunmadndan
ber-vech-i bâlâ Haan Hot esir oldu. âir ahâliye dahi havf ü
hayet geldi ve anlar esir olcak estan karyesindeki asker dahi
Murik karyesine geri çekilmekle karadallar gelip estan’
dahi ihrak etmilerdir.

Karadallar bu veçhile marp hilâl-i evvâlde Jabiak kal’a-

sn muhâsara ve bir top getirip tazyik eylediklerinden îkodra’-
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da Müderris Ahmed Efendi ikodrallardan ba’z- zevât ile Alek-
sandr adasna varp oradan Jabiak’a imdad kaydnda bulunmu-
lar ise de karadallarm kuvveti ziyâde olmala Jabiak içine

girememilerdir. Karadallar ise öte taraftan Koç nâhiyyesine
girip koçlular dahi anlara teba’iyyet etmekle Medon kafasn
dahi hasr u tazyîka kyâm etmilerdir. Bu srada Trebi malisor-

larn tehdîd edip anlar dahi be büyük îkodra malisyalarndan
istimdâd etmiler ve malisyalar tarafndan biraz imdâd olunmu
ise de def’-i sâile medâr olacak mertebe bir hareket-i kâfiye

görülmemitir. Bu srada mirditlerin Karada üzerine hareketleri

emr olunmu ise de emre itâat etmemiler anlarn bu hâlleri

üzerine Puka ve Akbale tarafndan dahi hareket olunmamtr.
Bu hâller îkodra ahâlisine mûcib-i hade ve endîe olmutur.
Me’mûrîn-i devlete dahi telâ verilitir. Fakat karadallarm
böyle alenen tecâvüz ve ta’arruzlar’ üzerine artk karadallarm
ef’âli kaabil-i te’vîl olmayp bu babda kimesnenin bir diyecei
kalmad. Anlar tesahhub eden devletler dahi kaa’ideten diyecek
söz bulamadlar. Ingiltere’de Devlet-i aliyye istikrâznm yürü-
mesi ve îngilizlerin osmanllara riâil ve müteveccih bulunmas
hasebiyle politika-i zamânm gösterdii müsâadeden istifâde ile

Devlet-i aliyye dahi Karada’ urup te’dîb eylemee karar verdi.

Bunun üzerine Ikodra’da bir büyük kumandan bulunmak
lâzm geldiinden ba’z- zevâtm ihtârma mebnî Ferik Çerke
Abdi Paa’mn müirlik rütbesiyle Ikodra’ya gönderilmesine
beyne’l-vükelâ karar verildi. Hâlbuki tezkire-i sâlifede tafsil

olunduu üzere mukaddemce Abdi Paa ile ikodrallarm ara-

lar bozulup memlekette rû-nümâ olan ihtilâl üzerine ol tarafa

me’mûr olup gittiimizde Abdi Paa’nm isti’fâs vesile ittihâz

olunarak azliyle gaa’ile ber-taraf edilmi iken imdi ann yine
oraya gönderilmesi yanl bir i idi ve an bu veçhile Ikodra’ya
me’mûriyyeti hakknda Serdâr- ekrem Ömer Paa’nm re’yi

lede’l-isti’lâm Ömer Paa bu karar beenmemi ise de devletçe

münâsib olan bir ey’i cerh etmek dahi istemeyip bunu tasdîka

mecbûr olmakla beraber Ferik Dervi Paa uhdesine dahi müirlik
ile Hersek kumandanln bi’t-tevcîh kendisinin dahi gâh Her-
sek ve gâh îkodra tarafnda bulunmakta muhtar olmasn inhâ
ettikte buna dahi müsâade buyrularak Dervi Paa müirlik ile

Elersek kumandan oldu. Ömer Paa dahi Hersek’den hareket ile
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bahren dolaarak kodra’ya geldi ve mukaddemâ Vasovik üze-

rine icrâ olunacak hareket-i askeriyyenin kumandasn îkodra

frka-i askeriyyesi kumandan îsmâil Pâa’ya ihâle etmek niye-

tinde bulunmu iken ana îtimâd edemediinden bu kerre ol tara-

fn kumandas için Hüseyin Avni Paa’y celb edip Kâni Paa

biraderi Osman Paa dahi ann ma’iyyetine me’mûr edilmitir.

Hüseyin Avni Paa Gusine’ye gidip .Vasovik üzerine bir

hareket-i ta’arruziyye tertip eylemi ise de Sutiska boazndan

sevk eyledii iki tabur asakir-i nizâmiyye dûçâr- inhizâm ol-

mutur. Ba’dehû kendisine çeki düzen verip ve Yakova ile pek

kazâlarndan be alt bin kadar malisor toplayp Vasovik-i

zîr’e gitmi ve Berana mevk’ini tutmu ve orada bir kla inâ

edip malisorlar dahi harekât- tecâvüziyyede istihdâm ile Vao-

vik usâtna epeyice îsâl-i hasâr etmitir. Lâkin oradan ileriye

hareket edememitir. Gelelim kodra frkasna. Abdi Paa

kodra’dan pozi cânibine hareket ederken Ömer Paa yann-

daki mutasarrf- sâbk Râid Paa’ya hitâben ‘ Böyle ademe orduyu

nasl inanp da göndermeli. Bari bi’z-zât ben gideyim” demi ise de

mu’ahharen “Etbba izin vermiyor. Ata binersen mesâne illeti avdet

eder diyorlaA’ diyerek hareket etmemi, maraz ya temâruz her ne

ise Ömer Paa harb mevk’ine asla gitmemitir.

Abdi Paa ma’iyyetindeki frka-i askeriyye ile îpozi’den

ileriye hareket ile karadallarn istihkâmatma takarrüb ettikte

bir müddetten beri Karada hatt- imtiyâzma tevâcüz memnû’

olduundan asâkir-i âhâne yine ileriye hareket olunamaz iti-

kadnda 'iken Erkân- harb reisi Lehli Miralay Mahmud Bey

toplara harb kumandas verip mikraz-vâri toplar ilemee ba-

lad gibi asâkir-i âhâneye fevka’l-âde evk u hâhi gelerek

iki taburun binbalar hemen ileri ar edip taburlar yekdieri

akabinde sür’at ile karadallarn istihkâmat üzerine yürümee

baladklar gibi frkay tutmak kaabil olamayp cümle asâkir-i

âhâne bir uurdan hücum ve iktihama kyam göstermeleriyle

ümerây-i askeriyye dahi askerle beraber ileriye yürümüler ve

bir hamlede karadallarn istihkâmâtn zabt etmiler. Birlikte

bulunan zeybek askeri ise yataanlarn çekip karadallar 1

eylemiler. Bu veçhile asâkir-i âhâne Karada kumandan

1 Burada bir kelime atlanmtr.
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mehur Mirko’nun çadrna girmiler iken Abdi Paa geri-

den nâ-be-hengâm bir ric’at borusu çaldrmakla asâkir-i âhâne

intizamsz olarak ric’at ederken karadallar ta’kîb ile hayli

zâyâta uramlar. Zeybekler ise boru sesinden anlamadklar

cihetle geri kaldklarnda pek çok telefat vermiler. Elhâsl bu

ric’atte asâkir-i islâmiyyeden dört yüz kadar ehid vuku bul-

mutur. Bu cihetle askere biraz ylgnlk gelmi ve andan sonra

Abdi Paa ileri harekete cesâret edemez olmutur.

Hâlbuki bu aralk Srbistan tarafnda dahi karklk zuhur

eyledii cihetle Karada iine icâleten bir netice verilmek ve

düvel-i Avrupa müdâhaleye balamadan ne yaplacak ise yapl-

mak politikaca elzem olmasiyle Dersaâdet’ten Serdâr- ekrem

Ömer Paa’ya pey-der-pey isti’câl emirleri gönderilmekte idi.

Dâr- ûrâ reisi Râid Paa dahi bunun için ol tarafa gönderildi.

Çerke Abdi Paa’nn bu ie kâfi olamayaca ise ta’ayyün etmekle

Ömer Paa hemen Koca Abdi Paa’y yâni Müir Abdülkerim

Nâdir Paa’y Manastr’dan celb ve kodra ciheti kumandan-

lna ta’yin ile Çerke Abdi Paa’y kodra ya iade eylemitir.

Koca Abdi Paa pozi tarafna azimet ile orduyu taht- inzibat

ve intizâma alp hemen mevâk’-i mühimmeyi zabt ederek ar
ar Orea Luka’ya doru yürümee balamtr. Hersek tara-

fndan dahi Dervi Paa’nm beri tarafa hareketiyle iki ordunun

birlemesi için Dervi Paa’ya isti’câl emirleri gönderilmekte

idi. Hâlbuki Dervi Paa nevâhî-i âsyyeyi yarp zor ile Nikik’e

geldikten sonra Ostrok boazndan mürur ile kodra cihetine

geçmesi lâzm gelip bu ise pek mükil bir hareket idi. Binaen-

aleyh bu manevrann icrâsmda en ar hareket Dervi Paa

üzerinde olmala herkes ana muntazr idi ve pek çok zevât

bunun kaabil olamyaca itikadnda idi. Vâki’ a Dervi Paa’nm

me’mûriyeti pek muhataral bir keyfiyet olup fakat avn ü inayet-i

Bâr ile Dervi Paa buna muvaffak olarak büyük ân u öhret

kazanmtr.

Vekaayi’-i Sene 1279

°OjL/jI tarih-i sâl-i cedid vâki’ olup

bununla tefe’ül olundu. Muharremin on altnc pazartesi gü-
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nü Dârülfünûn’da tehyi’e olunan dâirede kavâim-i nakdiyyenin

tedâvülden alnmasna bed’ olunup Sadrâzam ile ba’z- vükelânn
vürûdlarma intizâr olunurken Sadrâzam Karada muzafferiyeti

müjdesiyle Mabeyn-i hümâyûn’a gitmi olduu cihetle Dârül-

fünûn’a gelemiyeceini tebli için Dâhiliye kâtibi Sâib Bey’i

oraya gönderdi. Sâib Bey gelip Dervi Paa’nn Ostrok boa-
zndan mürur ile kodra cihetinde Abdi Paa ordusuyla birle-

mi olduunu haber verdi.

Serdâr- ekrem’den vârid olan telgraf-nâme

Dünki cumartesi günü Hersek frka-i askeriyyesi Ostrok?dan ve

kodra frkas Plâva’dan ilerliyerek Orea Luka’da birleip Dervi Paa
bir taraftan ve Abdi Paa bir taraftan tekmil Karada köyleri yaklp
yklmtr. Karada alaldan beri karadal hiç bir vakit böyle dayak

yemeyip ve hattâ Ostrok’da asâkir-i âhâne hücûmundan firâr edenler

cây-i selâmet bulamayp amûdî bir yüksek kayadan kendilerini aa
atarakyedi sekizyüz kadar telefolmutur ve imdiki hâlde düman nâbedid

olarak meydanda yoktur, iki gün asâkir-i âhâne istirâhat ve âram ve

cebhâne ve malzemeleri itmâm olunarak doruca dört sa’at ilerde bulunan

Çetine’ye hareket klnacaktr. naallâhu teâlâ teveccühât- kudsiyye-i

hazret-i ehinâhî ve yümn-i himem-i celîle-i dâverîleriyle an-karîb

ann fethini dahi tebire muvaffak olurum. u üç be gün zarfnda Kara-

dalnn üç binden ziyade telefât olup asâkir-i muntazama ve muvaz-

zafadan bu harekette pek cüz’î ehid ve mecruh vuku ’ bulmutur ve

Karadal asâkir-i âhânenin hücumuna tahammül edemeyip tamâmiyle

gözleri korkmu olduundan uzaktan uzaa tüfenk atyorlar efendim.

Fi 16 muharrem sene yg Ömer Lütji

Serdâr- ekrem’e cevâben yazlan telgraf-nâme-i hümâyun

Hersek ve kodra kollar birleerek askerimizin yiitlikleri eseri

olarak kazandklar fütûhat- azîme ma’lûmum oldu. Sizi ve kumandan

paalar ve bi’l-cümle ümerâ ve zâbitan ve neferât tebrik ve hepinize

selâm ederim. Cümleniz ber-hurdâr olasz Ben ve vatan hizmetinizi

unutmayz-

Fi 16 muharrem sene syg ve fi i temmuz sene 278
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Fuad Paa ibu telgraf-nâme-i hümâyûnu kaleme alp Zât-

âhâne’ye imzâ ettirdikten sonra bunu Serdâr- erkrem’e îsâl

için Kapudan ve Serasker Paalar bi’l-istishâb telgraf-hâneye

geldiler ve Serdâr- ekrem’i kodra telgrafhânesine dâvet ile

söyletiler ve Serdâr! taltif eylediler.

Bunun üzerine ordu-y hümâyûnun hemen doruca Çetine

üzerine hareketine intizâr olunmu ise de doru Çetine üzerine

gidilecek olsa yollar bilir klavuz olmadndan ve esnây-i râhda

ordunun idâresine kâfi su bulunabilecei mechûl bulunduun-
dan ordû-y hümâyun Todo karyesi üzerinden dolaarak hareke-

te karar verilmi idüine mebnî ordû-y hümâyûn önüne gelen

Karada karyelerini hedm ü ihrak ve Todo’a gelip orasn deb-

boy ittihâz ederek ileriye hareket ve Rieka nehri üzerine köprü

kurup iki tarafn zabt eylemi ve kodra" gölünden Dilâver

Paa dahi top sandallariyle nehre girip nehren ve iki taraftan

berren Rieka üzerine hücûm olundukta karadallar Rieka

çarsn yakp firar etmekle Rieka karyesi zabt olunmutur.

Mukaddemâ kodra’da iken inâsna emir vermi olduumuz
sandallarn bu kerre büyük fâidesi görülmütür ki ibtidâ bu
sandallar Rieka’ya varmtr. Ba’dehû Rieka’nm ötesinde bulu-

nan büyük da ve tepeler dahi yürüyü ile alnm ve Çetine’ye

karîb ba’z tepeler tutularak Çetine görünmütür. u hâlde

asâkir-i âhâne hemen Çetine üzerine hücûm ve hareket etmek

üzere iken Karada Bey’i Serdâr- ekrem’e mektub gönderip

kendisine edilmi olan tekâlifin kabûlünü nevâhi kocaba-

lar ile müzâkere etmek üzere rebî’ülevvelin onikinci pazar-

tesi gününe kadar mühlet istemi olduundan mühlet verilmi-

tir. Tekâlîf-i mezkûrenin en bals Ipozi ile Nikik arasndaki

tarîkin küâde olmas ve bunun muhâfazas için taraf- Devlet-i

aliyye’den istenilen mevk’lere kuleler ve ta’biyeler inâs husû-

sudur. Mukaddemâ Krniça vak’asmda Haan Hot ve Murtazâ
Aalar ile refiklerinin sebilleri tahliye olunarak bu esnâda I-
kodra’ya gelmilerdir ve karadallar tekâlîf-i vâki’ay kabûl

ederek Ömer Paa ile bi’l-muhâbere tesviye-i maslahata ibtidâr

etmilerdir ve Ömer Paa tarafndan hekimi Karada’a gön-

derilmekle Karada Beyi hekim ile görütükte ana hitâben
“ Tecrübesizliim hasebiyle rusyahlara ve srplara aldandm ve Devlet-i

aliyye askerinin bu kadar kuvvetini bilmezdim. Az müddet içinde Karada’
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bu hâle koyan askere Srbistan hiç dayanmaz. na’allah anlarn

üzerine dahi gider ve bende kardan bakp gülerim” demi ve kendi-

sinin Ikodra’ya gelen âdemi Ömer Paa ile mülâkat ederek iine

râbta ve ba’dehû konsoloslara vizite verdikten sonra cümle
konsoloslar ile beraber bir mecliste bulunup esnây-i musâhabette

Rusya konsolosu “Siz bu kadar acele etmemeliydiniz diyicek herif

hiddetlenip az köpürerek Rusya konsolosuna cevâben “Bizi

ifal ettiniz. Memleketimiz harâb oldu. Kardan baktnz” deyu hayli

ateli sözler söylemi.

Ez-kadîm kodra’mn karadallara kar yerli muhâfz
askeri malisorlar iken mukaddemi Bib Doda Paa ile Haan
Hot arasndaki mübâyenetin âsârmdan olarak bu def’a mirdit-

ler muhârebeden rû-gerdân oldular ve baya âsî gibi bir hâl u
tavrda kaldklarndan baka kodra büyük malisyalar dahi

anlara benzer bir hâle girip bu muhârebelerde anlardan istifâde

olunamad.Vâk’â asâkir-i nizâmiyyemiz hadd-i kifâyede olmala
Karada’ pâymâl ederek dallarn iânesine ihtiyaç brakma-
mlardr. Lâkin öteden beri uur- pâdiâhîde can fedâ ede-

gelen bunca malisorlarm böyle bir hâl-i itiata kalmas bâis-i

te’essüf olan hâlâttan bulunmu ve artk îkodra’nm slâh-

ahvâli umûr- mefrûzadan görünmütür.

Karada mes’elesinin mebde’inden müntehâsma kadar

Karada’n sekiz bin kadar hânesi münhedim ve muhterik ve

küllî nüfûsu telef olmutur ve netîce-i muzafferiyyet asâkir-i

âhânede kalmtr. Fakat memleketçe istihsâl olunan en büyük
fâide ber-vech-i bâlâ Nikik tarîkinin küâd maddesidir. Hâl-

buki rusyallar bunu protesto eyledi. Fransa imparatoru dahi

an mü’eyyid bir politika ittihâz etti. Vakt ü hâl îcâbmca Devlet-i

aliyye dahi bunda srâr edemeyip ol artn icrâsndan ferâgat

eylemitir ve bir de bu muhârebelerin sebeb ve mebde’i nevâhî-i

âsyye olduuna nazaran Hersek frkas oraya avdet ile hemen
nevâhî-i âsyyeyi taht- itâat ve inzibata almak ve ikodra frkas
dahi dalmadan Gegalk’da oraya mahsûs olarak bir nevi’

tensîkat- askeriyye ve slâhât- münâsibe icrâ olunmak ferâiz-i

umûrdan iken buralara asla atf- nazar edilmiyerek Karada
muhârebesi bittii gibi herkes yerli yerine avdet ederek iki tarafça

dahi ahvâl-i âtiyeyi te’mîn edecek icrââta baklmadna azîm
te’essüf olunur. Ber-vech-i bâlâ Karada mes’elesi hitam bulduu
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gibi austosun gaayetinde kavâim-i nakdiyye kâmilen tedâvül-

den alnmtr. Elhâsl bir zamanda iki büyük mes’ele hüsn-i

sûretle hâil edilmitir. Srbistan mes’elesine dahi Dersaâdet’te

mün’akid konferanslarda karar verilmitir. Kaa’imenin tedavül-

den kaldrldna dâir tab’ u ner olunan îlânnâmenin sûreti

zîrde dere u îrâd olunur :

“Devletçe tedâvülü meru’ olan nukudyalnz yüzlük altn ve yirmilik

mecidiye ve altlk ve belik ve onlarn cüz’ülerinden ibaret olup hazîne-i

celîle ve devâir-i sâiredenyalnz bu nukud ile icrây-i muamelât olunaca
ve halk beyninde dahi bu kaa’ideye ittibâ’ olunmak lâzm gelecei ilân

olunmu idi. Bundan murad ne olduu lâykiyle anlalamam ve muâme-
lâtca ba’z mertebe mükilât zuhûra geldii görülmü olduundan u
usûlün tefsîr ü izahna lüzum görülmüdür. Cümlenin ma’lûmu olduu

üzere altn ve gümü kymet-i mahsûsalariyle bir nevi’ metâ ’ olup fakat,'

al veride vâsta oldukda fi’atn ta’yin ve tahsis için her devletde buna

sikke urulur ve her devlet yalnz sikkesiyle madrûb olan nukudun ayâr

ve kymetinin mütekeffili olmasiyle bir memleketde dierinin meskukâtna

âdetâ metâ’- ticâret nazariyle baklr. Binâen-aleyh Devlet-i aliyye bâlâda

zikr olunan meskukâttan baka meskûkât- atîka-i osmaniyye ile meskûkât-

ecnebiyenin tedavülünü merû ’ addetmeyip ber-vech-i muharrer kymet-i as-

liyyeleriyle emti’a-i ticâret gibi addeder. Bu cihetle meskûkât- ecnebiyyenin

nzây- ahs ile metâ’ gibi alnmas mücâz ise de velev böyle olsun kymet

ve ayân halkn ma’lûmu olmyan bir takm meskûkât- mütenevvia-i

ecnebiyyenin tedâvülü câiz olmyacamdan yine devletçe tedâvülü meru

’

hükmünde olmyarak mücerred u aralk meskûkâtca tedâvülde noksanlk

görülmemek için zîrde cins ve ayârlariyle Darbhâne-i âmirece olan dir-

hemleri üzerine fi’atlar ta’yin olunan altn meskukâtn iki kii beyninde

bi’t-terâzi kabulüne bir ey denilmez vefakat bir kimse dierine bu altn-

lar almak için cebredemez. Bunlarn gayr altn ve gümü meskukâtn

tedâvülü câiz olmyacakdr.

Bin ayânnda olan hâlis altnn beher dirhemi krk sekiz kuru ve

kezâlik bin ayânnda olan sîm-i hâlisin beher dirhemiyüzyirmi be para

olmak üzere devletçe karargîr olan fi’at- nizâmiyyeye tatbîkan lira

isterlin ve yirmi franklk fransz altn ve Rusya devletinin emperyal

altn ile Avusturya devletinin duka krmniç ta’bîr olunan altnlarn

dirhemle fi’at :

Lira isterlin Yirmi franklk fransz altn

âyar g6 ayar goo
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Beher dirhemi Darbhâne-i âmire’den Beher dirhemi Darbhâne-i

krk dört kurua alnr. âmire’den krk üç kuruyedi

paraya alnr.

Rusya devletinin emperyal altn Avusturya devletinin duka

ayarg6 krmniç altn

ayar 985

Beher dirhemi Darbhâne-i âmire’den Beher dirhemi krk yedi

krk dört kurua alnr. kuru on paraya alnr 1

Ol vakit Devlet-i aliyye’ce en mühim mes’ele umûr- mâliy-

yenin slâh maddesi olup FuadPaa dahi bu husûsa sarf- mesâi
etmekte idi. Zât- âhâne ise umûr- mülkiyye ve mâliyyeyi
gerei gibi takdir edemeyip hazînenin mütehammil olamyaca
mertebe mühimmât- harbiyyenin ikmâline hasr- nazar ederek
pey-der-pey zrhl sefineler inâsiyle Devlet-i aliyye tersânesini

ngiltere ve Fransa tersânelerine muâdil bir dereceye îsâl emeline
dümü idi ve klalara gittikçe ve urada burada neferât- askeriy-

yeye rast geldikçe ikier üçer ve ba’zan beer adet yüzlük altn
verirdi. Hâlbuki mâhiye otuz kuru alan neferin eline böyle bir

kaç altn geçtii gibi Beyolu fâhielerine gidip firengi veyâ
bel-soukluu hastal alarak hastahânelere gitmekte idiler.

Fuad Paa muvâzene-i mâliyyeyi düzeltmek için ehriye yirmi
bin kese olan tahsîsât- hümâyûnun muvakkaten nsfm kesip

ve ba’z- sefâini çamurlua çekip Zât- âhâne ise fevka’l-âde

sûretle levâzm- harbiyyenin ikmâline sarf- efkâr etmekle miyâ-

1 Tezâkir müsveddesinde sureti mevcûd olmayan bu îlân-nâme, Tavîm-i
Vekayi’in g rebî’ülâhr 1279 tarih ve 665 sayl nüshasnda, “llân-nâme:
Tedâvülden kaldrlm olan kavâ'im-i nakdiyenin bakyye-i cüz’iyyesi baa-ba
eshâm- cedide ile tebdil olunmak üzere geçen rebî’ülevvelin yirmi sekizinci yâni

ehr-i eylülün onuncu pazartesi gününden itibaren bir rrâh müddet ta’yin olunmu
olmasiyle ibu ehr-i rebV&lâhrnyirmi sekizinci gününde vâki’ terîn-i evvelin onuncu

çaramba günü saat dokuzaa müddet-i muayyenesi hitâm bulacaktr. Tevm-i mezkûrda
sdtat dokuza kadar Darbhâne-i âmire’de kâin kalem-i mahsûsuna vürûd edecek olan

kavâ’im-i nakdiyye mukabilinde eshâm- cedide îtâ olunup andan sonra her kimin
elinde kalrsa bir eye yaramyaca cihetle keyfiyet cümlenin maHûmu olmak için

son def'a olarak ilân klnd

”

haberi ve “bu def’a ner ü ilân klman varaka-i

mahsûsa sürelidir

”

bal altnda mündericdir.
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nede ihtilâf- ârâ vuku’a geldi ve Zât- âhâne’nin ulüvv-i himmet
ve maksadna hazîneler kâfi olamayp istediini yapamadndan
merak getirmi gibi can sklarak kendisini hasta olmu zanniyle

merak eder oldu. Sarayllar ale’hhusus Vâlide Sultan hazretleri

Zât- âhâne’ye sihir yaplm zu’muna zâhib olarak sihri boz-

mak üzere ba’z- meayih-i müzevvirîne dütüler. Bu ise beyne’n-

nâs güft ü gûyu mûcib oldu.

Bu srada Hulusi nam vâizin bî-ma’na ve nâ-mü’eddâ olarak

tertîb eyledii türkce bir duâ Vâlide Sultan’nm emriyle recebin

beinci cuma günü ba’z- cevâmi’-i salâtîn hatiblerine hutbe

esnâsmda okutturuldu. Bu ise nâsm hakk- âhânede olan übü-
hatn te’yîd eyledi. Kimi “Pâdiâh merak getirmi'

1 '’

kimi “Cünûn

alâmeti var imi1 ' deyu erâcîfmünteir oldu. Pâdiâh ise Avrupa’nn
düvel-i mu’azzamas gibi esbâb- harbiyyeyi gerei gibi ikmâl

edemediine can sklp hakayk- umûr- devletten bî-haber

olan ba’-z nev-hevesân- mukarrebîn dahi bilir-bilmez birer

söz söylemekte olduklarndan iler keâ-kee düerek icrââtta

envâ’- mükilât zuhûr eder oldu. Pâdiâh’m arzû ettii eyler

vakt ü nakde mevkuf idi. Evvelâ umûr- mülkiyyenin slâhâtmdan
balanp da serveti ve hazînenin vâridât tezâyüd ederek ann
üzerine levâzm- harbiyyenin ikmâline bezl-i mesâî olunmak
lâzm gelir idi. Yoksa bore ile sefâin-i harbiyyeyi teksir muvâfk-
hikmet deil idi. Elhâsl ba’z- mukarrebîn Zât- âhâne’nin arzu-

sunu tervîc edip vükelâ ise bu babda muhâlif reyde idiler. Fakat
vükelânn isrâfât dahi sözlerinin hüsn-i te’sîrine mâni’ idi.

Msr vâlisi Said Paa mübtelâ olduu sefâhatlere akçe yeti-

tiremediinden Msr hazînesini medyûn olarak Avrupa’ca bir

istikraz akdi emelinde ise de vâlilerin istikrâza salâhiyeti olmad-
ndan bu babda devletin müsâadesini istihsâl etmek üzere

Dersaâdet’e gelmi idi. Bir gün keyfiyet meclis-i mahsûs- vükelâ-

da tezekkür olundukta Âli Paa bunu kat’iyyen red etmi iken bir

hafta sonra tekrar mevk’-i müzâkereye konuldukta tervîc ey-

lemesi ba’z- huzzâra mûcib-i hayret olmu ise de Said Paa’nm
istid’âsma muvâfakat edilmi idi. Ba’dehû Said Paa ald
me’zûniyet üzerine ettii istikrâzn mahsûlünden Âli Paa’ya on
bir bin kese verdi. O dahi bâ-ruhsat- seniyye bu mebâlii kabûl
ile atyye olarak hora geçirdi. Meer Âli Paa’y bu hususta
Kâmil Paa’nn iknâ’ ve irzâ eylemi olduu mu’ahharan istih-

Tesâkir-i Cevdet 17
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bar klnd. Âli Paa’nm bu akçeyi kabûl etmesine Zât- âhâne
ruhsat vermi ise de Âli Paa’nm tama’karlna hâml etmi ve

bu cihetle Âli Paa nazar- teveccüh-i âhâneden sakt olmu idi.

Ol vakitten beri Âli Paa hakknda teveccüh-i pâdiâh mütegay-

yir olduu hâlde geçende Zât- âhâne annla Kâmil Paa’ya

ikier bin kese atyye verdi. Böyle bir vakt-i muzâyakada âiri

aylk alamaz iken bunlarn bolca atyye almalar halk nazarnda

kadirlerine nakîse getirdi ve çok geçmeden “Benim anlara atyye

veriim tecribe idi. Biraderimi sefâhatle ve çok akçe hare etmekle ta’yîb

ederlerdi. Ben zann-ederdim ki anlar akçe almayp bana nasihat edecekler

idi” deyu anlar kadh ü ta’yîb eylemidir.

Ol vakit eâzm- vükelânn mu’tâd olan masârif-i fevkal-

âdelerine maâlar kâfi olmayp böyle zuhûrâttan külli paralar

almaa mecbur idiler. Binâen-aleyh saray hakknda men’ -i

sefâhate dâir olan sözleri mü’essir ve müsmir olmyordu. Hele

levâzmât- askeriyye için hadd-i merû’dan ziyâde para sarf

olunmamas emrinde olan sözleri hiç dinlenmiyordu. Kapudân-
deryâ ve Mâbeyn-i hümâyun müiri ve Hazîne-i hassa nâzr
ve Tophâne müiri bulunan Dâmâd- ehriyârî Mehmed Ali

Paa hayli vakitten beri nazar- âhâneden sâkt olarak Mâbeyn-i

hümâyun’da müsteskal idi. Serasker Rüdi Paa dahi mizâc-

hümâyûna tevfîk- hareket edemiyordu. Bâbâlî ise intihâb-

me’mûrîn hakknda garazdan hâli bir meslek ittihâz edemeyip

me’mûriyetlere intihâb olunan zevâtm ekseri nâ-ehl olduundan

hey’et-i vükelâ halk indinde dahi makdûh idi. Ezcümle

stanbul pâyelülerinden ve Hâriciye nâzn Âli Paa dalkavuk-

larndan Maârif-i umûmiyye nezâreti muâvini Burûnî Vehbî

Molla ki mukaddemâ bâ-irâde-i seniyye muâvinlikten tard

olunmu idi anm beyne’l-vükelâ Evkaf- humâyun müfettiliine

ta’yîni bir iki ay evvel karar-gîr olup hâlbuki gerek erkân-

tarik ve gerek âirleri nazarnda anm tarîk- ilmiyyede vücûdu

tarîka mûcib-i âr u eyn add olunurken Evkaf müfettiliine

intihâb câlib-i ta’rîz ve îtirâz idi. bu merkezde iken müfet-

tiliin icrâsma çend rûz kaldkta Haremeyn pâyelülerinden

Kadri Bey’in müfettilii bâ-irâde-i seniyye icrâ olunuverdi.

Kadri Bey’in bidâ’a-i ilmiyyesi olmayp fakat haremi Zât-

âhâne’nin dads olmak mülâbesesiyle Evkaf müfettiliine

ta’yîni münâsib deil idi ise de hiç deilse sükûnetli ve ehl-i rz
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bir âdem olmasiyle “ Vükelânn müntehab olan Vehbi Molla’ya mü-
reccahtr” deyu tarik ashâb bu intihâbdan memnun oldu. Bu gibi

eylerden dolay hey’et-i vükelâ beyne’n-nâs memdûh olmad
hâlde Zât- âhâne’nin dahi vüsuk ve itimâdndan mahrûm
idiler. Binâen-aleyh tebeddül-i vükelâ havâdisi âyi’ olmu idi.

te bu srada ba’z- nev-hevesân- mukarrebînin ilka’âtiyle nice

arzlar redd ü iâde olundu. Vükelâ bundan müteki olup ancak
anlarn ileri dahi ekseriyâ mu’alletün bi’l-a’râz olduundan pek
çok zevâtm indinde Zât- âhâne’nin bu muâmelesi hakl görü-
nüyordu.

Âli Paa’dan Zât- âhâne pek ziyâde müteneffir idi. Fakat
ann Fuad ve Kâmil Paa’lar ile beyinlerindeki refâkat uhuvvet
derecesinde olmala bunlar yekdierinden ayrmak müte’assir

ve belki müte’azzir idi. Zât- âhâne Kapudan Paa’nm azlini

isteyip fakat hemiresi nezdinde medâr- ma’zeret olarak bir

vesile aryordu. Hattâ bu esnâda ann azlini Fuad Paa’ya açm
idi. Hâlbuki akdemce Sultan Efendilerin maâlar bâ-irâde-i

seniyye tenzil olunmu iken bir iki gün sonra tekrar maâ- sabk-
larnn kâmilen îtâs hususuna irâde-i seniyye sâdr olmu idi. u
hâle nazaren Fuad Paa iin âtisine emniyet edemediinden Ka-
pudan Paa’nm azlini üzerine almayp mücerred re’y-i mahsûs-
hümâyûna ta’lîk- maslahat etmi idi. Hattâ “

Efendim niçin skl-
yorsunuz. Ann azli di çkartmak gibidir. Geçende Efendimiz bir

diinizi çkartm idiniz. Anda azl ediverisiniz” demi olmas üzerine

“Hele bakaym ben bir kene düüneyim” deyu sözü kestirmi idi.

Bâlâda i’âr olunduu üzere Zât- âhâne mühimmât- har-

biyyeyi ikmâl için hazînenin tahammülünden ziyâde masraf edip

Fuad Paa ise vakt ü hâle göre geçinebilmek üzere îrâd ve masrafn
husûl-i muvâzenesini en büyük muzafferiyet bilerek buna hasr-

nazar edip bu cihetle mesleki ârzûy-i âlrâneye muvâfk ola-

madndan dolay mütehayyir ve muztarib idi. Binâen-alâ-

zâlik Fuad ve Âli ve Rüdi ve Kâmil Paalar beyinlerinde

müâvere-i maslahat ettiklerinde dördü birden isti’fâ edip kabûl

olunduu hâlde ne âlâ, olunmad takdirde dahi elbette “Hiçin

istifa ediyorsunuz” deyu taraf- âhâneden vârid olacak suâle

cevâben “
Tutulan usûlün çkar yol olmad ve çkaryol ancak u ve bu

sûretlerden ibaret olup baka meslee akllarmz ermiyor” denilmek

sûretini Rüdi Paa der-miyân edicek cümlesi bu re’yi tasvîb ile
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bi’l-ittifak icrâsma beyinlerinde karar vermiler ve recebin onun-
cu çaranba gecesi Fuad Paa konanda bi’l-ictimâ’ j&- I

kaa’idesince hemen bu karârn icrâsn te’kîd ettiklerinde Rüdi
Paa “Hele ben bir kerre Kapudan Paa’y göreyim. O da bu niyettedir”

gibi sözlerle ii te’hîr ettirmi. Hâlbuki recebin on ikinci cuma
gecesi gerek kendisinin ve gerek Kapudan Paa’nn azilleri vuku’

buldu.

Rüdi Paa iden çekilmek istese bile isti’fâ sözüyle Hünkâr
krmak istemediinden bu veçhile azli mutâlâ’a-i mahsûsa-i
zâtiyyesine muvâfk dümütür. Bunun üzerine ittifâk- müselles
kald ise de Kâmil Paa’da dahi bir eser-i tereddüd görülmekle
Fuad ve Âli Paa’lar yalnz kald ve zoruna bir âdemi ileri sürmek
münâsib olmyaca mutâlâ’asiyle an terk ile yalnz ikisi birden
olmayp biri biri arkasnda olarak isti’fâ etmek üzere karar verdi-

ler. Kald ki tevâtür bulduu üzere Said Paa veyâhud ana
mümâsil biri çkar ve ana göre bir hey’et teekkül eder ise ikisi

dahi birer tarafa tard olunmak gibi bir sadmeye uramak ihti-

mâlini ve Kâmil Paa kalp da Sadâret’e geldii takdirde hiç ol-

maz ise mümkin mertebe kendilerini muhâfaza edeceini tahattur

ederek ana isti’fâ etmemesi husûsunu teklif ile an endîeden
beri eylemilerdir.

Recebin on ikinci cuma günü Fuad Paa isti’fâ-nâmesini Mâ-
beyn-i hümâyûn’a takdm eyledi. Ol gün akamdan sonra ikinci

Mâbeyinci Haan Efendi gelip isti’fâsmm sebebini suâl ile “Acebâ
Mehmed Ali Paa’nn azli için mi istifa ediyor” demesi üzerine Fuad
Paa “

Estafirullah . Pâdiâh mutlaktr ve Mehmed Ali Paa’nn azlini

mukaddemce bana açtnda kendisine arz eylemitim. Bu deil. llâ
istifâ-nâmemde yazdm veçhile iin ilerisi ardr. Edilecek tedâbîr-i

cesîme îtimâd- tâmm- mülûkâneye mevkuftur. Ben ise bir vakitten

beri hakkmda ann sukut ve zevâli âsârn görüyorum. Ann için çâresiz

istifa eyledim. Elhâsl sebeb-i istifâ ayniyle istifâ-nâmemde yazdm
eylerdir” deyu cevab vermitir. Haan Efendi saray- hümâyûna
gidip keyfiyeti Zât- âhâne’ye arz ettikte bâ-irâde-i seniyye

der-akab avdet ile Fuad Paa’dan mühr-i hümâyûnu istirdâd

eyledi. Zât- âhâne Fuad Paa’nn isti’fâsma gücenip Mâliye
nâzn Nevres Paa’ya “Ben bu ii seninle de idâre ederim” dedikte

Nevres Paa ayak öpüp Sadrâzam oldum zann-etmi hattâ fer-

dâs cumartesi günü eyhülislâm Efendi ile birlikte Mâbeyn-i
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hümâyun’a dâvet olundukta nian ve üniformasn beraber

götürmü idi.

Halbuki Zât- âhâne Fuad Paa’mn isti’fâsm eyhülis-

islâm Efendi’ye açtkta eyhülislâm Safvetî Paa’y Sadâret’e

sevk edip bu ise hilâf- marzî bir keyfiyet olarak ibirâr-

âhâneye bâd olmutur ve taraf- âhâneden Âli Paa’nm sâdareti

der-miyân olundukta eyhülislâm Efendi “O dahi isti'fâ edecek

imi” deyu cevab vermi ve Zât- âhâne “Ann tarafndan öyle

bir ey gelmedi” demesi üzerine “ihtimâl ki imdiye dek gelmitir

yâhud gelir” demekle yoklatlm. Fi’l-vâki’ Âli Paa’mn dahi ol

esnâda isti’fâ-nâmesi Bâb- hümâyûn’a gelmi iken henüz takdim
olunmam olduu anlalm ve Sadrâzam ile Hâriciye nâzrmm
yek-dieri akabinde isti’fâlarndan Zât- âhâne ürkmü olduu
cihetle tevcîhat icrâ olunamayp ol gün makam- Sadâret hâli

kalmala gûyâ ki “Jfevres Paa'ya Sadâret teklif olunmu da kabûl

etmemi. Yok öyle deil. Badad vâlisi J\[âmk Paa Sadâret'e gelmek

üzere Nevres Paa’ya kaymakamlk teklif olunmu" yollu havâdis

âyi’ oldu. Hâlbuki Zât- âhâne Nevres Paa hakknda “Biz

bu herife niçin vezâret vermiiz" deyu izhâr- nedâmet buyurmu
olduu mervîdir. Ferdâs pazartesi günü Meclis-i vâlâ reisi

Kâmil Paa sadrâzam oldu. Nevres Paa gûya ki Sadâret kendi-

sine teklif olunmu iken kabûl etmiyerek Kâmil Paa’y sevk
eylemi olduunu irâb ile Kâmil Paa’ya arz- hulûs etmitir.

Bir hafta Meclis-i vâlâ riyâseti açkta kald. Nevres Paa’nn
riyâsete gelmesine intizâr olunurken Fâzl Mustafa Paa ile

becâyi-i me’mûriyyetleri icrâ olundu. Garibdir ki eyhülislâm
Sa’düddin Efendi’nin ber-vech-i bâlâ SafVetî Paa’y Sadâret’e

sevk etmesi mûcib-i ibirâr- hümâyun olmu iken bu kerre yine

Safvetî Paa’y Meclis riyâsetine sevk ederek bunun [ile] Sadr-
cedidi haylca sktrm idi. Sadrâzam Mâbeyn-i hümâyûn’a
gidip geldikten sonra görütüklerinde “Safvetî Paa'nn riyasetini

Zât- âhâne'ye söyliyemedim. Z^â siz pazar günü Safvetî Paa'y Sa-

dâret'e sevk etmisiniz. Bundan dolay galiba bir iliikte peyda olmu
gibi duydum" demesi üzerine eyhülislâm Efendi bozulup “Evet

sevk etmi idim" deyu sözü kestirmitir. Âli Paa’nn isti’fâs kabûl

olunmad ve kendisi tebeddül-i sadâret günü Bâbâlî’de bulun-
mad ise de andan sonra makamna devâm ile beraber Fuad
Paa’nn Meclis-i vâlâ riyâsetini kabûl etmesi için tevik ve ikdâm
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eder oldu. Dier ba’z- vükelâ dahi an tevikten hâli deiller idi.

Fuad Paa ise istina yolunda istinkâf ediyordu. Fuad ve Âli

ve Kâmil Paa’lar beyninde uhuvvet derecesine varm olan
refâkat mutazammm- rekabet olduu ahvâl-i merûhadan
müstefâd olur. Fuad Paa eerçi burasn tefevvüh etmez idi.

Fakat bu dakikay hiss-etmi idi ki bundan sonraki harekâtn bu
dakikaya tevfîk ede-gelmitir.

Recebin yirmi birinci pazar günü Ba-mâbeyinci Yâver
Bey Fuad Paa’ya gelip “Sizi Haan Efendi davete gelecek. Sakn
istinkâf etmeyiniz” dedikte Fuad Paa “Ben dâvetci ile gitmem.

Fakat mâdâmki Pâdiâhmz beni istemi giderim” deyu hemen ara-

basn smarlayp ve arabasna binip Mâbeyn-i hümâyûn’a
giderek huzûr- hümâyûna vüsûlünde “Mübâirden kaçp Efendi-

mize sndm

”

demi. Zât- âhâne dahi “Bir itir oldu. Artk
benim hastalma merhamet ediniz de me’mûriyet kabulünden istinkâf

etmeyiniz. Hem seniyalnz ben istemiyorum, devlet ve millet dahi istiyor.

imdi meydanda riyaset var. O da size küçük gelir. Ana dier ba’z-

me’mûriyetler ilâve edelim

”

deyu buyurmu ki umûr- mâliyyenin
yâhud umûr- askeriyyenin umûmuna nezâret gibi bir ey mu-
tasavver imi. Bunun üzerine Fuad Paa riyâset’i kabûl edeceini
ve öyle ilâve kabûl edemiyeceini ve davul zurna ile Kap’ya
gitmek istemediini yâni hatt- hümâyûn ile gitmeyüp âdî bir

irâde-i seniyye ile gitmek istediini arz u beyân etmi ve istid’âs

üzere Meclis-i vâlâ riyâsetine bi’t-ta’yin Bâbâlî’ye gönderil-

mitir. Bu tahavvülât arasnda gûyâ fakir dahi makam- Meîhat’e
getirilecek imiim deyu beyne’n-nâs ba’z- havâdis âyi’ olmu
idüinden eyhülislâm Efendi fakiri istirkaba balad ve dier
ba’z- vükelâ dahi “

Cevdet Efendi hilâf-gîrân ile müttefik imi”
yollu sözler iitmekle hakk- dâ’îyânemde olan teveccühlerine

halel gelmi idi. Hâlbuki stanbul pâyesinden def’aten makam-
Meîhat’e çkmak örf ü âdet-i tarîka muhâlif bulunduundan
eyhülislâm Efendi burasn hisâb ve mutâlâ’a etmeli idi ve.

bir de fakir gece gündüz vazîfe-i me’mûriyyetimin ifâsna sa’y

ile beraber aldm maâ ödemek ve az-çok vatan ve milletime

fâide - bah olacak eserler vücûde getirmek emelinde olarak

vükelâ beyninde vuku’a gelen ihtilâfâttan uzak dururdum.
Fakat slâh- zâtü’l-beyn kaabil ise ana çaltm vardr. Bu
hususlara dâir Fuad Paa ile bahis açldkta kendisine dedim
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ki
“
stanbul payesinde bulunduum cihetle kazasker olmak emelindeyim.

Amma Meihat imdilerde hatrma gelmez ve lâ-ekal sekiz on sene

geçmedikçe bu emele dümek öyle dursun teklif olunsa kabul etmem. Her

eyi mevsiminde isterim. Vakitsiz ne rütbe isterim ve ne de me’muriyet

kabûl ederim”.

Fuad Paa vâsi’ü’s-sadr ve deryâ-dil bir zât olup o makûle

erâcîfe kulak amazd. Lâkin ne çâre ki vükelâ içinde böyle

dediye koduya ehemmiyet verenler dahi var idi. Mezkûr buhranl
zamanlar arasnda gûyâ ki Hünkâr “Tanzimat’ kaldrmadkça

pâdiahlk etmek kaabil olamyacak” demi ve “Ermenilere ke-mâ-fi’s-

sâbk kalpak giydirilecek ve öyle edilecek böyle yaplacak velhâsl tam

eski ta’assub zamanlarna ric’at olunacak imi” yollu bir çok erâcîf

dahi tekevvün etmi idi. Âli Paa’nm isti’fâs kabûl olunmayp
Fuad Paa dahi riyâsete gelmekle eski hey’et avdet eylemi gibi

olduundan ba’z- te’mînât hâvî Bâbâlî’ye bu kerre bir kt’a

hatt- hümâyun gelip hafiyyen meclis-i vükelâda krâat olun-

mutur.

Bundan sonra Fuad Paa serasker olarak evvelkinden ziyâde

mukbil ve makbûl oldu. Bu srada Msr vâlisi Ismâil Paa Der-

saâdet’e geldi ve selefi Said Paa’nm külliyetli akçe sarfiyle yap-

trm olduu mükellef ve müzeyyen vapuru Zât- âhâne’ye
takdim ve ihdâ ile avdet eylemitir. Bundan sonra Zât- â-
hâne Msr’a gitti. Bir güzel seyâhat etti. Fuad Paa’y dahi

beraber götürüp getirdi ve kendisine yâver-i ekremlik unvân
dahi verdi. Seyâhat-i msriyyenin burada ba’z- mertebe taf-

silâtna ibtidâr olunmak münâsib görülür. öyle ki âdâb u
rüsûm zaman ve mekânn ihtilâfiyle muhtelif ola-geldii ma’-

lûmdur. Öteden beri Avrupa hükümdarânma halk ta’zîm için

alklar ede-gelip halkn sükûtu hükümdar hakknda ibirâr-

umûmîye delâlet ede-geldii hâlde Memâlik-i mahrûse’de

bi’l-akis ahâlinin samt u sükûtu salâtîn-i osmâniyye hakknda
edille-i ta’zîmiyyeden ma’dûd iken bu seyâhat-i msriyyede
örf ü âdet-i belde def’aten mütebeddel olarak Avrupa usû-

lüne münkalib oluvermitir.

Çünki Yavuz Sultan Selim’den beri pâdiâhân- âl-i Osman’-
dan hiç birisi Msr’a gitmeyip bir vakitten beri Mehmed Ali

Paa hânedâmnm kazanm olduu imtiyâzât dahi Msr ülkesini

bir kt’a -i müfreze hükmüne koymu idi. Bu kerre Zât- hazret-i
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hilâfet-penâhî Msr’a terifinde bunca vakitten beri bu erefe
nâl olmam olan ahâli-i msriyyeye fart- inbisât ile bir baka hâl
gelerek Zât- hümâyûn’u gördükleri gibi samt u sükûta sabr u
kararlar kalmayp savt- bülend ile duây- âhânelerini sokaklar-
da ila ve ilan etmiler idi. Msr’dan avdette Zât- âhâne zmir’e
urayp burada ise milel-i muhtelife mevcûd olduundan cümlesi
alklar ile istikbâl etmiler. Hattâ frenk kadn ve kzlar diz
çökerek Vive le Sultan” yâni yaasn Padiah deyu çarmlar.

Zât- âhâne bu alklardan memnûn olup hattâ “Msr ve

zmir de gördüümüz eser-i meyi ü muhabbeti stanbul sekenesinden gör-
medik” deyu buyurmular. Hâlbuki Msr ve zmir’deki alklar
stanbul’a dahi sirayet ederek buraya avdet-i hümâyun vuku’-
unda stanbul ahâlisi dahi ez-kadîm mu’tâd olan samt u sükû-
tu gayet mü’essir veçhile alklara tahvil eylediler. Âdetler bi’-t-

tedrîc tebeddül edegelmi iken bu kerre garâibden olarak samt u
sükût- resmî umûmî alklara tedbîl olunuvermitir ve ehr-
âyîn husûsunda stanbul ahâlisi Msr ve zmir ahâlisine, kat kat
tefevvuk eylemilerdir ve bu babda ön ayak olan ve âir esnâfa
tefevvuk edenler Msr ile al-veri eden pirinçciler esnâfdr ki

Asma-altn gayet müzeyyen bir salon ekline koydular.
Pirinçci maazalarm gelin-odas gibi donattlar ve sokaklar
giran-bahâ âvîzelerle tezyin ve envâ’- fener ve kanâdil ile

tenvîr ettiler. Ba’dehû hasrclar ile balmumcular dahi anlara
rekabet edercesine çarlarn tezyîn eylediler. âir esnaf dahi
yek-diere tefevvuk ve müsâbakat iddiâsiyle garib ve hâriç ez-

tasavvur tekellüflü eyler yaptlar. Dükkân ve hanlarn önleri

hep defne dallariyle tezyîn ve fener ve kandiller ile tenvîr olundu
ve pek çok mahâllerde limon ve çiçek sakslariyle âdetâ limonluk
tarznda baçeler peydâ oldu. stanbul’un en ücra yerlerinde

mâhallât içlerinde bulunan ufak-tefek dükkânlar hâili hâlince
böyle ehr-âyîn yaptlar. Hâneler dahi ale’l-umûm böyle fenerler

ve kandiller ile tezyin klnd. Elhâsl stanbul sunûf- ahâlisi

böyle emsâli görülmemi bir ehr-âyîn tertîb eylediler. stanbul
sokaklar adetâ müzeyyen yal bahçelerine döndü. Boaziçi
sahillerinde ve Üsküdar’da ve Galata ve Beyolu taraflarnda dahi
hâl bu minvâl üzere idi. Fakat stanbul cümlesine tefevvuk eyledi.

Büyük-Çar halk dahi Çar’y tezyîn ile gece açmak istediklerin-

de gece Çar’mn açlmas memnû’ olduu cihetle cânib-i zabty-
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yeden ruhsat îtâsmda tereddüd olunduu Serasker Fuad Paa’ya
ifâde olundukta derhâl gece Çar’nn küâdma ruhsat vermekle
hemen Çar’nm tezyînât dahi fevka’l-âde olarak icrâ edildi.

kinci akam Zât- âhâne Bâb- ser-askerî’de taâm ettikten sonra
Çar içinden dolaarak ve Hasrclar-içini ve Asma-altm temâa
ederek avdet buyurdular. Çar-içinden geçerken çarl atnn
ayaklar altna kum yerine pul serptiler. Ba’z yerlerde dahi çiçek
saçtlar ve ba’z mahallerde ustufalar serdiler. Üçüncü gece
dahi Beyolu klasnda taâm ettikten sonra Beyolu’nu temâa
ettikten sonra avdet buyurdular.

Üç gece böyle ehr-âyîn yapld. Herkes biribirine müsâbakat
dâ’iyyesinde bulundu. stanbul’da fener ve kandil bulunmaz oldu.
Gece Çar-içine girip çkmak pek mükil idi. Hele Asma-altma
kadar gitmek kaabil deil idi. Bu kadar izdihâm içinde kadnlar
dahi sokaa çkmadan memnû’ deil idiler. Halk sabaha kadar
sokaklarda dolap gezdiler. Hiç bir uygunsuzluk zuhur etmedi.
Gûyâ ki halk ale’l-umûm sahbây-i sürür ve inbisât ile mest olarak
kimesne kimesneye bir ey demeksizin herkes kendi âleminde
gezerdi ve taraf taraf çalglar çalnrd. Bundan baka asker mu-
zkalar dahi takm takm olarak semt be-semt sokaklarda get ü
güzâr ederlerdi. Elhâsl kalemle ta’rîf olunmaz sûrette üç gün üç
gece ehr-âyîn icrâ edildi. uras inkâr olunamaz ki bu ehr-
âyînin ol mertebe nümâyili ve âlâyili olmasnda Fuad Paa’nn
medhâl-i küllisi var idi.

stanbul’un vergice ve askerce olan imtiyâzmm ilgasiyle

bilâd- sâireye kyâsen vergi ve kur’a-i askeriyye icrâs husûsu
akdemce beyne’l-vükelâ karar-gîr olmu iken stanbul’un bu
ehr-âyîn ile gösterdii âsâr- ihlâs ve ihtisâsa binâen ol kararn
icrâs te’hir olundu.

Kâmil Paa’nm Sadâret’te pâydâr olup da Fuad ve Âli
Paa’lar ma’iyyetinde kullanmas kaabil olamyaca meczûm
idi. Fakat Âli Paa makam- Sadâret’e gelmek emelinde olduu
hiss-olunuyordu. Zât- âhâne’nin teveccühü ise Fuad Paa’ya
münhasr ve Âli Paa’dan müteneffir idi. Âli Paa’nm Hâriciye
nezâretinde bekas dahi ancak Fuad Paa’nm hâtr için olduu
ma’lûmumuz idi. Binâen-aleyh zilhiccenin on beinde Fuad Paa
sadrâzam olup seraskerlik dahi Sadâret’e ilhak olundu. crâ
günü Arz-odas’nda ricâl-i devlet ile erkân- Bâb- ser-askerî
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olan, ferik ve livâ paalar birlikte bulundu. Seraskerlerin Bâbâlî’-

den uzak tuttuklar ümerây-i askeriyye ile ricâl-i Bâbâlî beynin-

deki bigânelik ol gün mübeddel-i vifâk ve ittihâd oluverdi. Zât-

âhâne Msr’a gidip geldikten sonra tefti-i bilâd için taraf

be-taraf müfettiler ta’yin ve îzâm edildi. öyle ki Bursa cihetine

Vefik Efendi ve Ganik tarafna Rza Efendi ve Rumeli’ye Subhi

Beyefendi ve Bosna’ya Mâbeyn-i hümâyun kitâbetinden muh-
rec Ziya Beyefendi gönderildi.

Müfettilerden vârid olan inhâlarm serî’an mevki’ -i icrâya

konulmas için dahi Bâbâlî’de bir komisyon tekil ve dâire-i aske-

riyye ve mâliyyeden birer âzâ ta’yîn olunup komisyonun riyâseti

dahi uhde-i dâ’iyâneme tevcih ve ma’iyyet-i âcizîde müstakillen

bir kalem tertîb edildi. Müfettilerin inhâlar geldikçe iktizâlar

derhâl mevki’ -i icrâya konuluyordu. Çok geçmeyip Ziya Bey’in

Bosna müfettiliinden azli lâzm geldi. Esbâb- azlini beyân
babnda “

mebhas-i zfilf-i semer-bûyi uzatma ksa kes” msra’m
îrâd ile iktifâ münâsib görüldü.

Fi 2J receb sene 98 ve fi 12 haziran sene gy

TEZKRE N. 20

Vekaayi’-i Sene 1280

On dokuzuncu tezkire-i dâîyânemde beyân olunduu üzere

ber-vech-i bâlâ Ziya Bey’in azlinde Bosna ciheti müfettilii uhde-i

dâ’iyâneme tevcih ve muteâkben muharremin üçünde sadâret-i

Anadolu pâyesi ihsan buyruldu. Ferdâs rikâb- hümâyun resm-i

âlîsinde bulunduk. Üç gün sonra mütevekkilen al’Allah Akdeniz

tarîkiyle Bosna tarafna azîmet eyledik. öyle ki Hersek kuman-
danlna ve Karada hudûdu komiserliine me’mûr olan Ferik

Osman Paa’y istishâb ile birlikte bir beylik firkateyn va-

puruna râkiben Dersaâdet’ten hareket eyledik. Bundan sonra

stanbul havâdisini biz de gazetelerde mutâlâ’a ile örenir

olduk. âir müfettilere verilen ta’lîmat aynen taraf- dâ’iyâneme

dahi verildi. Hâlbuki Bosna’da henüz tensîkat- askeriyye icrâ

olunmam idüi. cihetle müstesnâ bir kt’a olmala Fuad Paa’-

dan burasn istifsâr ettiimde “Eer vaktü hâlimüsâid, görür isen
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burada mümkin olacak sûrette tensikat icra ediver” deyu ifâhen
emr ü ta’lîmat verdi. Mukaddemi alt def’a Bosna üzerine sevk-i

asker olunup iki def'asnda asker bozulup dört def’asnda galib ve

muzaffer olmu ise de yine tensîkat- askeriyye icrâ olunama-
mtr ve en sonra Serdâr- ekrem Ömer Paa harben Bosna’y
zabt ve ileri gelenlerin çounu nefy ü tarîb ile te’dîb etmi ve
belki lüzûmundan ziyâde memleketi ezmi iken asker almaa
muvaffak olamam idi. Elhâsl Devlet-i aliyye nizâm- cedîd
usûlü icrâ olunal krk sene olup bu müddet zarfnda bonaklar
asker vermemek için devlete kar tüfenk tutmulardr. Böyle
nâzik ve muhâtaral bir ie yalnz bir emr-i ifahî ile mübâerete
cesâret olunamaz ise de Fuad Paa’ya îtimâd- tâmmm olduu
cihetle bu emr-i mühimmin icrâsma sarf- mesâî etmek üzere
Dersaâdet’te iken rabt- kalb eyledim. Dersâdet’ten hareketi-

mizin beinci pazartesi günü Korfu’ya muvâsalat ve frtna olmak
hasebiyle üç gün orada ikamet ve perenbe günü hareket ile

ferdas cuma günü Bar limanna varld. Mukaddemâ oraya
me’mûren îzâm buyrulmu olan istihkâm mirlivâs Arab Meh-
med Paa ile görüüldü. kodra’dan avdet-i dâ’iyânemde arz

etmi olduum veçhile Bar sevâhilinde kuleler ve limanda
ba’z- ebniye-i mîriyye yaplarak epeyce enlik peydâ ve evvelki

sszlk zâil olmu idüi nazar- memnûniyetle görüldü. Fakat
Çan limânnm ve Suzina mer’âsnm muhafazas için birer ku-

le inâs ehemm-olmala icrây- îcâb Mehmed Paa’ya tavsiye

ve Bâbâlî’ye inhâ edildi.

Ba’dehû râkib olduumuz büyük firkateyn vapurundan
sevâhilde dolamaa sâlih olan Seddülbahir nam vapur- hümâ-
yuna aktarma edildi ve ferdâs Raguza’ya varlp bir gece ârâm
ve Devlet-i aliyye ehbenderi Persiç ile mülâkat olunarak Kara-
da hudûduna ve nevâhî-i âsyye ahvâline ve âir ahvâl-i politi-

kiyyeye dâir ma’lûmât- lâzime istihsâl ile ferdâs pazar günü
Klek limanna varld ve Dersaâdet’ten hareket olunaca esnâda
Bâbâlî’den Viyana’ya keide edilmi olan telgraf-nâme mûcebin-
ce Klek limannda muhâfazaya me’mûr olan Avusturya beylik

sefinesi kapudâmmn ruhsat- resmiyyesiyle karaya çkld ve ev-

velce oraya getirilmi olan hayvanlara râkiben Hersek sancann
merkezi olan Mostar’a gidildi. Kendi limânmza bir ecnebi

devletin ruhsatiyle girmek nefsimize epeyce güç geldi. Bunun
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srr u sebebi budur ki Dubrovnik cumhûriyeti’nin arkas Hersek
arâzîsi olduu gibi bir taraf Klek ve dier bir taraf dahi
Sutorina limanlariyle mahdûddur. Klekaz açk bir liman olup
burada Devlet-i aliyye yedinde bulunan sâhil be-alt mil mesâfe
kadardr. Sutorina ise Avusturya tasarrufunda bulunan Kataro
liman derûnunda takriben bir buçuk mil kadar bir sâhilden
ibârettir. Dubrovnik cumhûriyeti ve Kataro limân Avus-
turya devleti yedine geçtikte Klek limâniyle Sutorina sâhili

Devlet-i aliyye tasarrufunda kalm ise de isti’mâl ölunmayp
mürûr- zamân ile Devlet-i aliyye’nin Hersek’de böyle limanlar
olduu dahi unutulmu idi.

Ibtidâ Karada mes’elesi zuhûr ile Hersek’e asker ve mü-
himmat evkine lüzum görüldüü srada Devlet-i aliyye’nin
orada iki liman olduu hâricden haber alnd ve lede’t-taharrî
keyfiyet Dersaâdet’te medrese-niîn olan bonaklardan tahkik
olundu ve bu limanlara beylik gemiler irsâline baland. Bu
sevâhile baka devlet sefinelerinin uramas ise Avusturya’nn
menâfi’-i ticâriyye-i politikyyesine pek mübâyin olduundan
müteakiben Leiningen Dersaadet’e gelerek Bâbâlî’ye vermi
olduu ultimatumda teklif olunan mevaddan biri dahi Devlet-i
aliyye her ne vakit bu limanlar isti’mâl edecek olur ise Avusturya
devletiyle muhâbere etmek husûsu idi. te ol vakitten beri bu
limanlara Devlet-i aliyye tarafndan gemi gönderilecek olsa
Avusturya devletine ihbâr etmek usûl ittihâz olunmu idi ve Luka
Vukavloviç Zubça’da alem-efrâz-i isyân olarak Sutorina’daki
kule üzerine hücûm ettikte içindeki âsâkir-i muvazzafanm tar-
diyle kulenin hedmi emrinde geceleyin hafiyyen Avusturya’nn
topçu âsâkiri ilemi olduu tahkîkat- vâk’adandr. Ba’dehû
Luka burada bir kule yapmak istedikte avusturyallar ana dahi
mâni’ olarak ibu Sutorina nâhiyesinin müevve bir hâlde kal-
masn iltizâm etmilerdir. Tefti müsteâr belgradl Râid Paa
ve tercüman Vassa Efendi ile dier ma’iyyet me’mûrlar evvelce
Saray-Bosna’dan Hersek’e gelmi olduklarndan Hersek sanca-nn merkezi olan klolar a varld gibi fây-i vazîfe-i teftie
mübâeret olundu ve nevâhî-i âsyye ileri mükilâta sarm oldu-
undan bunlarn tesviyesi balca bir gaa’ile idi. Çünki Karada
mes’elesinin mebde’ ve mene’i nevâhî-i âsyye olduu cihetle Ka-
rada muharebesinin hitamnda hemen nevâhî-i âsyyenin ve
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belki bu srada Ikodra sancann dahi slâhna müsâra’at olun-
mak lâzm gelirken buraya asla atf- nazar edilmeyerek Hersek ve
Ikodra frkalar datlm ve herkes birer tarafa savuup nevâ-
hî-i âsyye ileri hâl-i sâbk üzere braklm idi. Binâen-aleyh
nevâhî-i âsyye ahâlisi Karadal’nm nüfûzu tahtnda ve isyan
[hâlinde] bulunmala ve cümlesi Rusya politikasna merbût
olmala bu nevâhînin mümkin mertebe bir inzibat altna alnmas
husûsu dahi uhde-i teftie âid mesâilden idi.

Ol esnâda avusturyallar ibu nevâhî-î âsyye ahâlisini celb
ile bir himâye-i ma’neviyye tahtna almak isteyip nevâhî-î mez-
bûre rü’esâsma “Sizi stanbul'a götürelim. Size nianlar aldralm.
mtiyazlar verdirelim

"

deyu istimâletlerine çaltklar gibi Bâbâ-
lî’ye dahi “Biz nevâhî-i âsyye rü'esâsm buraya getirelim. Taltif eder-

siniz. Size meclûb olurlar. Gaa’ilelerinden kurtulursunuz yollu lisan

kullanp Bâbâl’den ise “Anlan itâate tevik ederseniz teekkür
olunur. Amma anlara kar bir ey ta'ahhüd ederseniz, kabûl olunmaz”

deyu cevab verilmi idi. Rusyalu bu dakikaya vâkf olup nevâhi-i
mezkûre ahâlisinin Avusturya tarafna meyli ise Rusya politika-

sna elvermediinden Avustur’yamn bu entrikasn ibtâle çal-
yordu.

öyle ki avusturyallar nevâhî-i âsyye rü’esâsn stanbul’a
getirmek üzere söylemek için Sutorina’ya da’vet etmiler. Rus-
ya’nn Raguza’daki konsolosu tarafndan dahi rü’esây-i mû-
mâileyhime “Avusturyalu sizi ba'z- mevâid ile stanbul'a götürmek
istiyormu. Pek âlâ, fakat size bir zarar gelmiyeceine Avusturyalu'dan
bir ta'ahhüd senedi alnz. Andan sonra stanbul'a giderseniz be'is yok-
tur ve illâ kuru lâkrdya aldanmaynz" demi. Ber-vech-i bâlâ
Raguza’dan hareketimiz günü nevâhî-i âsyye rü’esâs Sutorina’ya
inip Avusturya me’mûrlariyle mülâkat ve musâhabetlerinde
stanbul’a gitmek üzere öyle bir ta’ahhüd senedi isteyip avustur-
yallar ise Bâbâlî’nin cevâb- mezkûre üzerine bu veçhile sened
veremiyeceklerinden “Senede ne hacet" yollu sözler ile anlar ik-

nâa sa’y etmiler. Rü’esâ ise bundan ürküp Rusya konsolosunun
ihtârma müteekkir kalarak hemen oradan savuup gitmiler.

Henüz Mostar’a vardmz günler bu keyfiyete kesb-i vukuf
edicek Rusya ve Avusturya me’mûrlarnm beynindeki mübâye-
net ve rekabetten bi’l-istifâde rü’esânn Mostar’a celbiyle te’lîf-

lerine kyam olunmutur. Karada muhârebeleri esnâsmda ne-
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vâhî-i âsyyeden Zubça nâhiyesinde alem-efrâz- isyân olarak kes-

b-i öhret etmi olan Luka Vukavloviç nam ser-kerde-i ekryây
bir taraftan Rusyalu ve dier taraftan Avusturyalu celbe çalp
o dahi ne tarafa gideceini arm idi. Hâlbuki kendisi umûr-
siyâsiyyeden gaafil olmala nevâhî-i âsyye ahâlisi indinde iti-

bâr tenezzül edip vuku’ât- harbiyyenin hitâmndan sonra

teneffüz eden rü’esâ ise ilerine râbta vermek üzere Mostar’a

gelmee mâil olmular idi.

Mukaddemâ Serdâr- ekrem Ömer Paa Mostar’da iken

nevâhî-i âsyye rü’esâsma ve ale’l-husûs Piva nâhiyesi voyvodas
Pop Jarko’yu te’mîn ile nezdine celb için pek çok çalm ol-

duu hâlde muvaffak olamam iken vakt u hâlin ilcâs ve Rusya
ve Avusturya me’murlarmm rekabeti semeresi olarak çok geç-

meyip bi’l-cümle nevâhî-i âsyye rü’esâs Mostar’a gelerek taraf-

mza arz- mutâva’at eylemilerdir.

Karada hudûd komiserlii Hersek frka-i askeriyyesi ku-

mandam Ferik Osman Paa uhdesinde olup bunun için ma’iyyeti-

ne topçu binbalarndan Hâfz Efendi me’mûr edilmi idi ki

mu’ahharen ferik ve Zabtye nazr olan Hâfz Paa’dr. Karada-
llar ise hudûd iinin tesviyesine izhâr- hâhi ede-geldikleri hâlde

hakîkaten hudûdun bir müevve hâlde bulunmas ve nevâhi-i

âsyyede kendi nüfuzlarnn bâkî olmas emelinde olarak ibu
hudûd iini sürüncemede brakp bu cihetle hudûd komiserlii

mesâlihi kesb-i te’ahhur etmekte idi. Hâlbuki Hersek cihetinde

Avusturya hudûdu üzerinde dahi bir hayli ilerimiz olduu
cihetle bu misillû zevâta ihtiyâcmz ziyâde olduundan Hâfz
Efendi’yi ara-sra ma’iyyette istihdam ile bu zâttan haylice istifâ-

de eyledik. Bundan baka kodra cihetinde bulunan erkân-

harbiyye kol-aalarmdan Bursal Hüseyin Hüsni Efendi ile

am'asyal Hüseyin Fevzî Efendiler dahi Hersek tarafna celb

olundu. Hüseyin Hüsni Efendi hitâm- me’mûriyete kadar Bos-

na’da ma’iyette bulundurularak pek mühim ilerde istihdâm

olundu. Bu zât mu’ahharen frka-i slâhiyyede dahi bizlere ar-

kada olduktan sonra Girid’e gidip orada ehîden fevt olmutur

<üil If-j . Hüseyin Fevzi Efendi Hersek’de az müd-

det bulunup Dersaâdet’e avdet eylemitir. Bu dahi mu’ahharen

altnc ordû-yi hümâyun müîri olan Hüseyin Fevzi Paa’dr.
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Çok geçmeyip Osman Paa Dâr- ûra riyâsetiyle Dersaâdet’e

celb olunup yerine Ferik Ömer Fevzi Paa Hersek frka-i askeriy-

yesi kumandanlyle Mostar’a gelmitir. Mukaddemâ Talca’da
Granitza nam mahâlde bir kaç kii bir hristiyan kati edip kaa-

tiller haydud makulesi olarak taharrilerine hükümetçe teebbüs
olunmu ise de bir vakitten beri bu havâlide o makule vuku’ât-

ahsiyye mübâyenet-i milliyye ekline konula-geldiinden hris-

tiyanlar dükkânlar kapayp ie bir ihtilâl rengi verilmi olmasna
ve Bâbâlî’ce hakîkat-i hâl ma’lûm olmadndan telâ edilerek

üçüncü ordû-y hümâyun müir kaymakam Abdi Paa’nm
serî’an Talca’ya yetimesi için telgraf ile emir verilmi olduuna
mebnî Abdi Paa bir bölük süvâri ile Arnavudluk’dan hareket

ederek Talca’ya gelmi hâlbuki ann vürûduna kadar hükü-

metçe i bastrlp bitirilmi Abdi Paa dahi iin ucunu ortasn

bulamayp hemen slâm ve hristiyanlardan maznun bulunan bir

takm adamlar alarak Saray-Bosna’ya götürmü ve bu fenâlm
ba Talca’ya bir çeyrek mesâfede vâki’ bir manastrn ba-

papas olmala o dahi Saray-Bosna’ya celb ile tevkifedilmi

ve zâten esasl bir ey olmayp keyfiyet Bâbâlî’ce dahi unutulmu
olmasiyle Abdi Paa ne zaman hareket edeceini Dersaâdet’ten

isti’zân eyledii srada Bosna’ya me’mûriyyet-i dâ’iyânem vuku’

bulmala “
Müfetti Efendinin oraya vusulünden bi’l-müzâkere

icâbna göre hareket ediniz” yollu bir emir alm olduuna
mebnî Hersek’e vürûd ile fakiri istikbâl ve tatyîb eylemi idi.

Bu cihetle o dahi Mostar’da bulunarak bu iin müzâkeresine

giriildikte esassz bir ey olduu anlalm ise de bizce

resmen tahkikat- lâzme icrâs ol tarafa gitmee mevkuf
olmala artk Abdi Paa’nm avdeti zaman gelmi demek

olduundan kendisi Bâbâlî’den lede’l-isti’zan cevâben Fuad
Paa tarafndan kendisine, vârid olan telgraf-nâme-i sâmîde

“Müfetti Efendinin emrine tâbi’sin” deyu irâde buyrulduu
gibi taraf- dâ’iyâneme dahi bu me’âlde bir telgraf-nâme-i sâmî

geldi. Ber-vech-i bâlâ Hersek’in ahvâl-i fevka’l-âdesine mebnî

bir müddetcik orada böyle büyük rütbeli bir zâtn vücûdunda
muhassenat görülmekle Müîr-i müârün-ileyh biraz vakit

Mostar’da alkonularak içrâ’ât- teftîiyyece kendisinden isti-

fâde olunmu ve ba’dehû Rumeli cânibine iâde klnmtr. Bu
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esnâda askerî müfettii Mirliva Mustafa Paa dahi Mostar’a
gelip annla dahi bir müddet arkadalk edildi. Bu zât mu’ahha-
ren müir ve serasker olan Fosfor Mustafa Paa’dr.

Mukaddemât- merûhadan istifâde olunduu üzere Hersek-
de fevka’l-âde pek çok iler olduundan burada hayli meks ü
ikaamete lüzum görülmütür. Vuku’ât ve icrâ’âtm tafsilât

ayrca bir tezkire ile îrâd ve beyân olunacaktr. Fakat nevâhî-i
âsyyeye dâir olan vekaayi’in gerei gibi tefehhümüne medâr ol-

mak üzere bu nâhiyelere dâir burada ba’z- maTûmât- icmâliyye
îrâd olunmak münâsib görülmütür. Sutorina sâhili arkasnda
Sutorina nâhiyesi ve Kruevitza ma’a karye-i Mokrina nâhiyesi
\ e Zubça nâhiyesi olup Karada muhârebesi esnâsmda zubçallar
isyan ile reisleri olan Luka Vukavloviç’in kumandas tahtnda
olarak etrâfa tecâvüz ettiklerinde sutorinallar dahi anlara tâbi’

olmular idi. Bâdî-i emrde kruevitzallar dahi isyânakyâm etmi-
ler ise de Kruevitza bayrakdar Lâko ile Luka beyninde ittifâk

hâsl olamadndan kruevitzallar bitaraf gibi kalmlar idi.

Fakat Zubça’nm ihtilâli etrâfa sirâyet ederek her taraftan Luka’-
nm bana bir çok ekyâ tecemmü’ etmi ve uma ciheti dahi

-
ihtilâle dûçâr olmu idi. Hele Dervi Paa yetiip Zubça ve uma
nâhiyeleri arasna girerek bu âte-i ihtilâlin büyümesine mâni’
olmutur. Zubça ile hem-hudud olan Karianiç ehl-i slâmî gayet
bahâdr adamlar ise de her taraflarndaki hristiyan karyeleri
hep usâta mülhak olduklarndan ol vakit mahsur gibi bir hâlde
kalmlar idi. Zubça’da mevcud bulunan hâneler yüz krk rad-
desinde olup Sutorina ile Kruevitza nâhiyelerinin mecmu’-
hâneleri dahi bu kadara bâli idi.

Kurianiç nâhiyesiyle Nikik kazâs arasnda bulunan ve
Bileka kazâsma muzaf olan Benan nâhiyesinin bir mkdâr hîn-i
tahdîd-i hudûdda Karada tarafnda braklp beri tarafta
kalan ksmnn hâvi olduu hâneler iki yüz raddesinde olup
ancak Bileka kazâsmn mdine ta’bir olunan mülhak karyeleri ahâ-
lisi ile Trebinye kazâsmn hristiyan karyeleri ahâlisi hep benanl-
lara tâbi’ olduklarndan ve Karada’dan dahi pek çok ekyâ
çkp anlara iâne edegeldiklerine mebnî Karada muhârebesi
esnâsmda Benan ekyâs nâmiyle meydanda dâima bir frka-i
kaviyye görülürdü. Mezkûr Bileka kazâs fi’l-asl Gaçka rudinesi
denilen nâhiyedir ki mu’ahharen Gaçka kazâsmdan tefrik ile ol
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nâhiyenin bir karyesi olan Bileka merkez-i kazâ itibâr olunmu-
tur. Bir de Nikik rudinesi denilen bir nâhiye vardr ki bu nâ-

hiyenin hîn-i tahdîd-i hudûdda bir ksm Karada tarafnda

kalmtr.
Nikik kazâsmn hristiyanlar ise hep âsî olduu hâlde

Karada içine doru girmi ve bir taraftan Benan ve dier taraf-

tan Piva nâhiye-i âsyyeleriyle muhat bulunmu olduu cihetle

dâimi bir muhâsara hâlinde idi ve Karada muhârebesi esnâ-

smda Dervi Paa Pike’yi üssü’l-harekât ittihâz ederek Benan

içinden mürûr eden Kita tarîkiyle Nikik’e gidip gelmi idi.

Fakat bu tarikde su az olduundan hayli zahmet çekilmi idi.

Gaçka’dan Nikik’e giden Duga boaz yolunda sular bulun-

duundan nakl-i zehâir ve mühimmât için daha muvâfk bir

tarik ise de bir taraftan Benan ve dier taraftan Piva ekyâs
ta’arruzdan hâli olmadklar cihetle bu tarik kullanlacak olduu
hâlde Krsetac’m debboy ittihâz ve mevâk’-i lâzmede kuleler

inâs lâzme-i hâlden idi. bu Duga tarîkine muvâzî olarak

Piva nâhiyesi içinden gidip de ileride yine Duga tarîkiyle birleen

dier bir tarik daha var ise de Piva içinden mürûr u ubûr daha

muhâtaraldr. Nikik Drobniak üzerinden Talca’ya giden bir

yolu daha var ise de bunun muhâtarât âirlerinden ziyâdedir.

Çünki Piva nâhiyesi dört yüz bu kadar hâneden ibâret olup ana

muttasl olan ve Talca kazâs muzâfâtmdan ma’dud bulunan

Drobniak nâhiyesinin hîn-i tahdîd-i hudûdda bir parças Karada
tarafnda braklmakla beri tarafda kalan kt’asnda dahi üç yüz

elli hâne vardr ve bunlar dâimâ pivallar ile beraber hareket

ederler. Gaçka kazâsmn hristiyanlar ise her hâl ü zamanda

pivallar ile birlikte hareket ederlerdi ve Drobniak nâhiyesi i-

mâlen Çerkovitza nâhiye-i âsyyesi, arkan Tara nehri ve garben

Nikik kazasnn Bukçevik köesi ve Piva nâhiyesi ve cenûben

Kolain-i balâ ve Karada hatt- imtiyâz ile mahdûd olarak

ücra bir mahalde bulunmutur. Mehur Gaçkal îsmâil Aa
müddet-i medîde Gaçka kazâsiyle Piva ve Drobniak nâhiyeleri-

nin muhâfz bulunup Drobniak’m anbar mesâbesinde olan

Yezero kt’as dahi ann çiftlii idi. Mu’ahharen Drobniak’da

ehîden fevt olup andan sonra bu havâimin zâbtasma halel

gelmitir. Olu mehur Dervi Bey cesûr bir zât olup

Karada muhârebelerinde ibrâz- merdânegî eylemitir. Lâkin

Tezâkir-i Cevdet 18
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ekyâ gittikçe fürce bularak artk Drobniak’a kimesne gidip

gelemez oldu ve sonralar Foça kazâsma muzâf olup yüz kadar

haneyi hâvi olan Çerkovitza nâhiyesi ahâlisi dahi isyan ile piva-

llara mülhak olmulardr. Binâen-aleyh ekyânm en kalabalk

yeri Piva olmutur. Hâlbuki vakt-i harbde bu nâhiyelerden topla-

nan ekyânm bir kaç misli dahi Karada’dan çkarak dâimâ

meydanda külliyetli ekyâ görünür idi. Bu cihetle karadalu her

vakit ibu nevâhî-i âsyye ahâlisini âlet ederek civarda bulunan

kurâ ve kasabâta itâle-i dest-i te’add ede-gelmitir ve Nikik’e

zahire ve mühimmât götürmek devletçe bir büyük gaa’ile ol-

mutur ve Drobniak fi’l-asl Gaçka kazâs dâhilinde iken mu’ah-

haren iki yüz altm alt târihinde Ömer Paa Bosna’ya geldikte

Talca kazâsma ilhak olunmutur. Nikik gibi Karada içine do-
ru girmi olan Kolain ahâli-i islâmiyyesi Nikik ve Korianiç ahâ-

lisi gibi fevka’l-âde cerî ve bahâdr adamlar olup ancak bir

ciheti Drobniak kt’asndan ma’dûd olan aran nâhiye-i âsyyesi

ve öbür ciheti Gusine kazâsma muzâf Vasovik nâhiye-i âsyyesi

olmak hasebiyle Kolain kazâs dahi Nikik’e ebih bir hâlde

idi ve esnây-i muhârebede karadallar buraya pek külliyetli

olarak hücûm edip beri taraftan dahi imdâd olunamadmdan
ve bir aralk Talca tarafndan brahim Bey ma’iyetiyle sevk

olunan bir ba-bozuk frkas dahi aran’da münhezim olduun-

dan o cihette ekyâ fürce bularak Kolain ahâlisi pek çok hun-

rîzâne muhârebelerden sonra terk-i diyâr ederek Talca ve Senice

taraflarna muhâceret eylemiler ve henüz yerlerine iâde ile

iskân olunamamlar idi. Podgoriça kazâsma muzâf bir de Koç
nâhiye-i âsyyesi olup ancak ann mazarrât o cihete münhasr
olup Yeni-Pazar cihetine ta’allûku yok idi. te Karada kt’as

bu nevâhî-i âsyye ile muhât olarak bu nâhiyeler karadallara

menî’ ve metin istihkâmlar hükmünde idi ve bu nevâhî-i

âsyye ahâlisini istedii gibi kullanr idi ve bu nevâhi usât asl

karadallardan daha cesûr idiler.

Vaktiyle bu nevâhî-i âsyye ahâlisi civarlarnda bulunan

nevâhî-i islâmiyye ahâlisiyle birlikte hareket ederek Hersek

mutasarrflarnn mukaddemetü’l-ceyi iken Serdâr- ekrem Ömer
Paa Hersek kt’asn zabt ettikte hristiyanlarn silâhlarn

toplamakla bu nevâhî hristiyanlar isyân edip karadallar dahi

anlara iâne ede-gelmekle neticesinde meydana bir Karada
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mes’elesi zuhûr etmitir. Elhâsl Ömer Paa’nm umûr- siyâsiyyc.-

ce vuku’ bulan bir hatâsndan dolay devletin bana büyük bü-

yük gaa’ileler çkmtr ve ibu nevâhî-i âsyyeye kar Hersek

cihetinde Korianiç ve Bileka ve Gaçka ve Nikik ve Yeni-Pazar

sanca cihetinde Kolain ve Gusine ve kodra cihetinde puzi
ve Podgoriça ahâli-i islâmiyyesi dahi bahâdr ve eci’ adamlar

olup dâimâ ekyâ ile ceng ü cidâlden hâli olmazlard. Ancak
bunlar kalîlü’l-aded ve müteferrik bulunduklarndan ve usât

içinde her vakit pek çok karadal bulunduundan gittikçe

usât ve ekyâ gürûhu fürce bulmulardr.

te bu nevâhî-i âsyyenin bir râbta altna alnmas ve Kori-

aniç’de muhterik hâneler ile kulelerin ta’mîr ve inâs ve

Nikik kulelerinin ta’mîriyle te’mîni ve ba’dehû Kolain ahâ-

lisinin iskâniyle esbâb- muhâfâzalarnm istihsâli me’mûriyyet-i

dâ’iyâneme mutefferri’ mevâdd- mühimmeden idi Jjjll «üilj.

Fi 3 a’ban sene 98 ve fi 18 haziran sene 57
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Bulyena, Msr’da, 39.

Bursa, 93, 266.

Buata, Arnavud bayraklarndan, 201.

Büyük çar, stanbul’da, 264, 265.

Büyükdere, Boaziçi’nde, 69.

Bükre, 75, 219, 220, 247.

Bürhanüddin Efendi, Abdülmecid’-
in olu, 145.

Câfer Dem Paa, Abdülmecid aley-

hine sû-i kasd tertip edenler-
den, 84.

Canik, 266.

Canning, Lord Stratford de Red-
cliffe, ngiltere’nin stanbul se-

firi, 6, 23, 28, 29, 34, 38, 133,
246, 247.

Cârullah (bk.: Ebüllutf).

Cebel Lübnan, 109.

Celâlüddin Paa (Alâüddin Paa-zâ-
de), 46.

Cemile Sultan, Abdülmecid’in kz,
Fethi Paa -zade Mahmud Paa’-
nm zevcesi, 49, 144.

Cevdet Paa, Tezâkir’in müellifi (ken-

disinden çou zaman fakir tâbiri

ile bahs eder)
; Mekke pâyesi ile

Galata mahkemesine, Meclis - i

Tanzimat âzalma, arâzi komis-
yonu reisliine tâyinleri, Kbrsl
Mehmed Paa ile beraber Ru-
meli teftiine gittii, kendisine

stanbul pâyesi tevcih olunduu,
kodra ve Hersek’deki teftile-

ri, Anadolu piyesini ihrâz ettii,

6, 17, 2 i, 22, 38, 39,44, 48, 83,
101, 102, 126, 127, 129, 137,
r4°> 155 , 157 ; 159 . 168, 186,

262, 266, 271.

Cezâir-i Bahr-i Sefid, 93.
Cezâir-i Seb’a, 160.

Cidde, 25, 51, 65, 66, 93.
Cifri Efendi, Medine’de velî saylan

bir zât, 16.

Circe, Msr’da, 39.

Çan,Ülkün yaknnda liman, 185, 186,

267.

Çatal-adas, Tuna aznda, 5.

Çençinaviç, spiç mahallelerinden, 190.

Çerkesistan, 89.

Çerkovitza, Nevâhi-i âsyeden, Foça
kazâsma bal nâhiye, 273, 274.

Çerniça, Eskiden Nevâhi-i erba’a

denilen Karada’n dört na-

hiyesinden biri, 188.

Çetana, Krm harbinde mühim bir

savan yapld yer, 1 1 1

.

Çetine, 188, 189, 252, 253.

Çraan saray, 31, 36, 38.

Çin, 24.

Çukurova, 89.

Da - kenar, îkodra nâhiyelerinden,

194, 203, 210.

Dastan, 89.

Danyal, Karada beyi Danilo, 48,

49 . 164, 247, 253.

Dar- ûrâ, 16, 37, 96, 251, 271.
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Davud ükri Efendi, kodra rüdi-
ye mektebi muallim-i evveli, 168,

185, 214.

Debbahane, kodra mahallelerin-

den, 195, 200.

Debre, 184, 205, 212.

Dede Paa, Meclis-i Tanzimat âzâ-

sndan, 62, 97.

Dergo, kodra karyelerinden, 210.

Dersaâdet, 6, 10, 22, 25, 26, 29, 34,

38, 39, 44, 52, 61, 62, 70, 74-76,
8z

, 9 1
, 93) 95) 102-104, 106, 112,

116, 126, 135, 142, 152, 155, 159,

183, 186, 189, 208, 222, 226, 227,

232) 233, 240, 246, 25i, 255, 257,

263, 266-268, 271, (bk. stanbul).
Dervi Bey, Gaçka'l smail Aa'nn

olu, 273.

Dervi Paa, Lofca'l, müir, 128, 129,

249> 251, 252, 272, 273.
Devlet-i aliyye, 4, 7, 10-15, 23, 25,

27-29, 32, 35, 37, 38, 49, 51,

53, 56, 60, 66, 75-77, 79, 80, 84-

86,91,99-101, 110, 112-115, 117-

125, 130, 142, 167, 173, 174, 182,

192, 196, 216-225, 228, 231, 234,

235, 243, 244, 247-249, 253-256,

257, 267, 268; Devlet aliyye-i os-

mâniyye, 100, 228; Devlet-i os-

mâniyye, 76.

Dibri, Mirdite nâhiyelerinden, 197,
198.

Dilâver Bey, Miralay, donanma ku-
mandan (komodor olmal,

) 160,

i 83) 175, 1 78; Dilâver Paa, 185,

253-

Divan yolu, 97.

Doda, Tannm bir Arnavud ailesi,

J 97, 198, (bk. Bib Doda Paa).
Dolmabaçe, 50, 136, 140, 146.

^Drin, 195.

Drin-kenar, kodra nahiyelerinden,

194, 196, 197, 200, 203, 210.

Drobniak, Karada nahiyelerinden,

273, 274.

Dubrovnik, 268.

Duga, Gaçka'dan Nikik'e giden yol

üzerinde boaz, 273.
Dukakin (Dukagin), kodra livâs

kazâlarmdan, 181, 196-200.

Düstur, Kanun mecmuas, 45.
Dürrî - zâde (Mehmed erif Efendi,

Rumeli kazaskeri), 156.

Düz-olu Deli Boos, 132-134.

Ebu Eyyub Ensârî câmii, 151.

Ebüllûtf, Cârullah Efendi evlâd, Ku-
düs'te Salâhüddin Eyyübî câmii

mütevellileri, 10-13.

Edhem Paa, Kapudân- deryâ Meh-
med Ali Paa'nm olu, Refia
Sultan'm zevci, Mabeyin feriki

(sonra vezir), 6, 23, 36,41,50,
52, 66, 70, 144, 150.

Edhem Paa, Meclis-i Tanzimat âzâ-

smdan, Ticâret nâzn, g2.

Edirne, 93, 156, a 18, 238.

Edirne-kaps, 71.

Eflâk, 5, 74, 118, 219-221, 224.

Emin Bey, Mabeyin ikinci kâtibi, 80.

Emin Bey, Mir-i alem Mehmed Bey'in

olu, Meclis-i vâlâ âzasndan Sa-

lih Mehmed Paa'nm babas, 46.

Emin Efendi, Ders vekili Yahya Efen-

dinin hocas (deli lekab ile

tannmtr), 68, 6g.

Emin Muhlis Efendi, Meclis-i vâlâ

âzâsmdan, 62.

Emirgûn, Boaziçi'nde, 36, 49, 140.
Erzurum, 68.

Eref Efendi, Refia Sultan kethüdâ-
s, 52-54-

Fahrüddin Efendi, Meclis-i vâlâ âzâ-

smdan, Necib Bey'in kaymbaba-
s, 62.

Fandi, Mirdite nâhiyelerinden, Fan-
di-i kebir, Fandi-i sagir, g7, 198.

Fâtma Sultan, Abdülmecid'in kz,
evvelâ AliGalib Paa'nm, sonra

- Mehmed Nûri Paa'nm zevcesi,

36, 55, 70, 144-
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Fâtih, Mehmed II. 1 1 8.

Fâtih camii,' 71.

Fâzl Mustafa Paa, Msrl, mâliye

nâzn, 18, 261.

Fehim Paa, Trnova kaymakam, 103.

Fehime Sultan, Abdülmecid'in kz,
*45-

Ferec Yüsr, Cidde tâcirlerinden, 93-

95-

Ferhad Efendi, îkodra nâibi, 162.

Ferruh Han, ran'n stanbul elçisi, 6.

Fethi Paa, Dâmad, Tophâne müi-
ri, 30, 36, 41-43, 48, 144.

Fethiye, Denize indirilirken kazâ ç-
kan kalyon, 7.

Fethülislâm, Tuna sahilinde bir kale,

117, 119.

Fndk - suyu, Boaziçi'nde mesire,

69-

Fndkl, Boaziçi'nde semt, 36, 8.
Foça, Hersek'te kasaba ve kâza, 274.

Fokani, Eflâk'ta ehir, 220. 221.

Fotyadi Bey (Paa), 10 1.

Fransa, Fransalu, 3, 6, 7, 12, 13,

25-28, 48, 49, 51, 66, 77, 81, 89,

91, 101, 102, 1 12-114, 118-120,

122, 124, 134, 135, !6o, 163,

180, 196, 217, 219-221, 237,

238, 247, 254, 256, 271.

Fuad Paa, Sadrâzam, Hâriciye nâ-

zn, muhtelif me’mûriyetleri,

Avrupa'dan istikraz akd etme-

si, am'daki karkl bastr-

mas, mâlî slâhata girimesi,

bu husus için kaleme ald lâ-

yiha, 6, 7, 18, 20-22, 24, 30, 31,

38, 40, 41, 43, 44, 46-48, 50, 51,

60, 61, 64, 65, 67, 76, 77, 79,

83, 84, 90, 91, 94, 96,101, 102,

109-1 11, 132, 142, 155, 186, 189,

190, 213, 226, 227, 246, 247,

252, 253, 256, 259-263, 265-267,

271.

Funda, Podgariça kazâs nâhiyele-

rinden, 19 1, 192, 204.

Gaçka, kazâ, 272-275.

Galata, stanbul'un tannm semti,

6, 98, 128, 230, 264.

Galata, kodra'da bir yer, 179.

Galib Bey, Ba - mâbeyinci, 148, 149.

Galles (Prince de) ngiltere veliahdi,

(Kral Edouard VII.), 246.

Garaanin (Ilya), Srbistan hükümet
reisi ve Hâriciye nâzn, 116, 117,

123.

Gavril Efendi (Paa), 101, 102.

Girid, 4, 19, 49, 50, 91, 115, 138,

270.

Giridli Mustafa Nâilî Paa, Sadrâ-

zam, 6, 21, 25, 26, 32, 49, 152.

Giridli Hoca, 68.

Gorçakof, Rus devlet adam, 77.

Gorman (Gjormani), îspiç nâhiyesi

mahallelerinden, 185, 190.

Göksu kökü, Boaziçi'nde pâdiâh
kasr, 36, 246.

Göl - kenar, îkodra malisyalarmdan,

194, 202, 210.

Gözleve, Krm'da müstahkem mev-
ki, 35-

Grab, Katunska nâhiyesinin mer-

kezi, 188.

Grabafca (Grabavçi), puzi kazâ-

smda karye, 188.

Graçaniça, Arjaniça mahallelerin-

den, 193.

Grakova (Grahovo), Grab civarnda,

188, 247.

Gramajor (Gramazur), kodra gö-

lünde ada, 174, 175, 177, 187.

Grandue (Aleksandra), Grandük
Konstantin’in zevcesi, 76.

Granitza, Talca'da bir mahal, 271.

Grija, (Griza) kodra karyelerinden,

194, 202, 210.

Gruda, Podgoriça nâhiyelerinden,

191, 192, 199, 200, 203.

Gurik (Guriç), Gusine’nin mahalle-

lerinden, 192.
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Gusine (Gusinje), kodra livâs ka-

zalarndan, 169-174, 189, 192-

194, 199, 204, 2 11, QI2, 250,

2 74 î 275.

Güro, kodra'daki Ortodoks hâne-

lerinden birinin sâhibi, 196.

Hac Ahmet, Cevdet Paa'nn ba-

bas smail Agahm hizmetkâr,

39 -

Hac Ali Efendi, Cevdet Paa'nn
büyük babas, 39, 48.

Hac Muhtar Aa, kodra erafn-
dan, 166, 168, 169, 172, 175.

Hâfz Efendi, ehrî, Ders - vekili, mü-
derris, Hâce-i ehriyârî, 54, 68.

Hâfz Efendi (Paa), Topçu binba-

s (sonra zaptiye müiri), 270.

Hâfz Seyid Efendi, Müderris, 68.

Hakkâri, 93.

Hakk Bey, Mâbeyin Bakâtibi, 27,

42 , 59 -

Hakk Bey, Reid Paa-zâde Ali Galib

Paa'nn kethüdâs, 69.

Haleb, 156.

Halil, Reid Paa-zâde Ali Galib Pa-

a'nm ua, 69.

Halil Bego, Tokemil erafndan, 179.

Hamdi Paa (Ser-kurena olan Hamdi
Mahmud Paa olmal), 149.

Harem erif, 1 6.

Harem erif çbyi, 10.

Haremeyn, 34.

Harput, 93.

Haan Efendi, kinci mâbevinci,

260, 262.

Haan Efendi, Mâbeyin’den çkar-
lp tütün gümrükçülüüne tâyin

olunan, 153.

Haan Efendi, Akehir’li, Ders-vekili,

kezûbî, 69.

Haan Hot Aa, kodra'mn be bü-

yük malisyasmm serkerdesi, 1 8
1

,

187, 199, 206, 248, 253, 254.

Haan Paa, Karadeniz boaz mir-

livâs, 83.

Hâsib Efendi, Saâlâ Efendi'nin örnek

olacak fazilette bir insan olan

halefi, 45, 46.

Hasib Paa, Mâliye nâzn, 16, 25,

3 b 5 b 58, 65, 66, 97, 139, 153.

Hasrclariçi, stanbuPda çar, 265.

Havyar han, Galata'da, 227.

Hayrüddin, Beylik vapur, 103.

Hayrüddin Aa, Darüssaâde aas, 65.

Hayrüddin Paa (Zaptiye müiri), 54.

Hecquard, Hyacinthe, Fransa'nn -
kodra konsolosu, 163, 199, 247.

Hersek, 75, 112, 128, 129, 162, 170,

172, 178, 247, 249, 251, 252,

254, 266-272, 274, 275.

Hrvatistan, 213.

Hicaz, 39.

Hilmi Bey, Kolaas, Abdi Paa
dâmad, 93.

Hilmi Paa, Edirne mutasarrf, 93.

Hindistan, Hind, 37, 73, 89.

Hot, kodra'mn be büyük malis-

yasmdan biri, 164-166, 192, 194,

199, 201, 202, 206, 210.

Hubâb Efendi, Sadâret müstear,
126.

Hulûsi, Pertev Niyâl Sultan’n türkçe

bir duâ tertip ettirdii vâiz, 257.

Hutta, Bâb Hutta, Kudüs'te, 10, 11,

13 -

Hülâgû, 152.

Hüsam Efendi, Anadolu pâyelilerin-

den (sonra eyhülislâm), 72.

Hüsam Efendi, Mesnevi - hân, 152,

153 -

Hüsâmüddin Efendi, ehremini, 47.

Hüseyin Aa, Reid Paa'nm vefâtn
müteâkp alaya alaya ölen

kahvecisi, 41.

Hüseyin Aa Luha (Lohe), 206.

Hüseyin Paa, Ferik, g.74.

Hüseyin Paa, Mekteb-i Harbiye nâ-

zn, 96.

Hüseyin Avni Paa, Mirliva (Seras-

ker ve sadrâzam), m, 250.
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Hüseyin Dâim Paa, Ferik, sû-i kasd

mürettiblerinden, 82-84.

Hüseyin Fevzi Efendi (Paa), Amas-
yad kolaas (müir), 270.

Hüseyin Hüsni Efendi, Bursa'l kol-

aas (Girid’de ehid olmutur),
270.

Hüsrev Paa (Koca), Sadrâzam, 36.

Ihlamur kökleri, Beikta civarn-

da, 36.

brahim Aa, Silistre âyan, 35.

brahim Bey, Bir ba-bozuk kuvve-
tinin kumandan, 274.

brahim Paa, Serasker Rza PaaJ-

nm olu, Münire Sultan’n zev-

ci, 144.

brahim Paa, Mutekaid ferik, 97.
hsan Bey, Viyana'da maslahatgü-

zar, 23.

llhâmi Paa, Abbas Paa'nm olu,
Münire Sultan’m ilk zevci, 48-50,

66, 144.

lmî Molla, Yâsinci - zâde, Rumeli
kazaskeri, Meclis-i Tanzimat âzâ-

smdan, 73, 152, 153.

mam Efendi (Afyoni-zâde Mehmed
ükri Efendi olmaldr), 141.

mam - zâde (Mehmed Esad Efen-

di), müderris (Rumeli pâyelile-

rinden), 68.

mâm- sâni-i ehriyârî, (Haan
Hayrullah Efendi), 72.

mparator (Çar Aleksandr II.), 76,

100.

Incirköyü, BoaziçFnde, 60.

ngiltere, 3, 5-7, 22, 23, 26-28, 30,

35, 38, 48-50, 52, 75, 78, 80, 91,

96, 99, 112, 113, 115, 117, 119,

*24: 135, 150, 160, 219, 221,

227, 230, 237, 238, 246, 247,

249, 256.

ngiltere kraliçesi (Victoria), 29.

pek, 171, 193, 194, 205, 212, 250.

ran, 6, 75.

shak Paa, Mutasarrf, 93.

skender Bey (Kastriota), 198.

skenderiye, 74, 80, 217.

smail Aa, Yularkran olu, Cevdet
Paa^nm babas, 39.

smail Aa, Gaçka’I, 273.

smail Efendi, Yularkran olu, Lof-

ca müftisi, 3g.

smail Paa, Msr valisi, 263.

smail Paa, Dividci, Ferik, kodra
mutasarrf ve kumandan, 157,

183, 248, 250.

smail Paa, Çerke, müir, 101, m,
H2, 128, 129.

smail Paa, Hekim, Ticaret nâzn,
Meclis-i Tanzimat azâs (ekse-

la"s), 9, 59, 60, 138.

spiç (Spizza), Bar kazâs nâhiye-

lerinden, 162, 163, 179, 185, 190,

201, 205, 212.

stanbul, 3, 7, 8, 16, 18, 28, 29, 35,

38, 47, 61, 64-66, 69-71, 76, 78-

80, 82, 87, 89, 90, 93-95, 97,

101, 106, iii, 112, 127-129, 131,

140, 142, 151, 162, 183, 190,205,

225, 226, 232-234, 240, 242, 264-

266, 269 (bk. Dersaâdet).

Istefanaki Bey (Vogoridis), 25.

kodra, 156-161, 163-169, 171, 173-

*75: *77-215: 226, 247-254, 267,

269, 270.

Ikrel (kreli), kodra livas nahi-

yelerinden, 180, 186, 187, 194,

202, 210.

bah (Spai),- Mirdite nahiyelerin-

den, 197, 198.

spuzi (puz), kodra livas kazâ-

larmdan, 164, 174, 189, 19 1, 199,

204,211,251,253,275.
Itiri, Ülkün kazâsmda karye, 195,

196.

talya, 44, 74, 77, 78, 112, 120, 166,

2ig, 220, 223.

zmir, 264.
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zzet Efendi, Mustafa, Rumeli ka-

zaskeri, Nakibülerâf, reisülu-

lemâ, 176.

zzet Paa, Meclis-i vâlâ âzasndan,

Ticâret nâzn, zaptiye müiri,
37-

Jabiak, Podgoriça kazâsmda kale,

176, 177, 191, 199, 204, 248,

249-

Kabai, Poka’da bir Arnavud bay-

ra, 206.

Kabûli Efendi (Paa)
,
Hâriciye müs-

tear (Ticâret nâzn), 32, 33,

60, 91.

Kaçanik,Üsküp civarnda boaz, 109.

Kadri Bey, Evkaf müfettii, sonra

dan Rumeli kazaskeri, 258.

Kafkas, Kafkasya, Cebel-i Kafkas,

81, 89.

Kâthâne, stanbul civarnda, 85.

Kale-i Sultaniye, 186, 226.

Kalafat, Eflak’ta ehir, 34, 1 1 1

.

Kalemet, Zadrima’nm karyelerinden,
196.

Kallinikos, Ni metropolidi, 107.

Kâmil Bey, Hâriciye terifatçs, 134.

Kâmil Paa (Yusuf), Sadrâzam, 15,

18-20, 43, 63, 82, 90, 134, 143,

157, 186, 246, 257-262, 265.

Kâmil Paa, (3idde vâlisi, 25, 26.

Kâmil Paa, Kudüs mutasarrf, 9, 15.

Kandiye, 4.

Kanlcak (Kanlca), Boaziçi’nde, 73.

Kâni Paa, Osmanl ricâlinden, 250.

Kaptari Marko, Arnavud ileri ge-

lenlerinden, 181, 182.

Karacada, Dukagin nâhiyelerinden,

196, 167, 203, 210.

Karada, 34, 48, 49, 63, 64, 76, 82,

”5; 158, 162-165, 167, 169,

iy-m, 1 75, 176, 178-180, 185,

186, 188-195, 197» 200,204, 205,

212, 213, 247-254, 266-270, 272-

274.

Karadeniz, 15.

Karadeniz Boaz, 83

.

Karatodori Kostantin„ Abdülmecid’in

husûsî hekimi, 131, 137, 138.

Kars, 35, 82; bir vapurun ismi, 74.

Kastellasua (Kastel Lastua), Kata-
ro civarnda karye, 179, 186.

Kastrat, kodra’nm be büyük ma-
lisyasmdan biri, 194, 202, 210.

Kataro, 196, 268.

Katunska, Karada nâhiyelerinden,
188.

Kâzm Bey, Fuad Paa’mn olu,
binba, 96, 97.

Kemâl Efendi (Paa), maarif nâzn,

90, 135, 136, 247.

Ken’an Bey, Hâriciye mektupçusu
(âmedî, Dâhiliye müstear), 102,

126.

Keyvân- bahrî, Bir Osmanl firka-

teyni, 183, 186.

Kbrs, 8, 19.

Kbrsl Mehmed (Emin) Paa, Muh-
telif vazifeleri, mizâc, sadâreti,

Rumeli’deki teftileri, sadâretten

azli, 9, 20, 22, 41, 52-54, 56, 57,

59, 63, 65-67, 84, 87, 90- 96,

101-104, 109, m, 112, 126-128,

136-139, 148-150, 152, 154, 156-

Krm, 8, 34, 35, 49, 68, 89, 93, m,
142, 180.

Krniçe, Karaina nâhiyelerinden, 188,

I 94_I 99, 203, 248, 253.

Kir, Ikodra malisyalarmdan, 194,

202, 210.

Kita, Karada’da, 273.

Klek, Hersek sâhilinde Avusturya’ya

âit liman, 107, 267, 268.

Klement, Ikodra’nm be büyük ma-
lisyasmdan biri, 192- 194, 196,

202, 210.

Koç (Koçi), Podgoriça nâhiyelerin-

den (Koç-i bâlâ ye Koç- zîr

adlar ile iki ksmdan müteek-
kil idi), 191, g2, qoo, 204,249,
274.
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Koka, kodra malisyalarndan, 191,

192, 204.

Kolain, Yenipazar cihetinde kazâ,

188, 189, 273-275.

Konya, 227.

Konyut, Polime'nin be mahalle-

sinden biri, 192.

Koplik, îkodra livâs karyelerinden,

168, 175, 194, 202, 210, 214.

Korfu, 159, 160, 168.

Korianiç, Zubçi hududunda âsî nâ-

hiye, 272, 274, 275.

Kosova, 198.

Kostaki Efendi, Meclis-i Tanzimat
tercüman, 50.

Kostantin, Bizans'n son imparato-

ru, 18.

Kostantin,Grandük, Rus çar'mn kar-

dei, 76, 77.

Köçek-olu, 100.

Köprü-ba, stanbul'da, 40.

Köprülü, Vardar üzerinde kasaba,

109.

Kraina (Karama), îkodra livâs nâ-

hiyelerinden, 175, 176, 188, 194,

195 , 199 :
201 : 203, 210, 248, 253.

Krestaç, Karada'da, 273.

Kela,Mat kazâs nahiyelerinden, 1 8 1

.

Kruevitza ma’a Mokrina, âsî nâhi

yelerden, 272.

Kuban, 89.

Kudüs, 9-13, 15, 76.

Kuleli, Boaziçi'nde (kla), 83, 84, 90.

Kuruçeme, Boaziçi'nde, 72.

Kuseyr, Msr'da, 39.

Kunani, Mirdite nâhiyelerinden,g7.

Kuza Bey (Prince Alexandre Cousa),

Memleketeyn prensi, 75, 218,

220-224.

Küçük-fesli, Tarabya’l bir çalgc, 3.

Küçük Hüseyin Paa, 39.

Küçüksu, Boaziçin’de mesire, 36,

76 , 77 : 85.

Kürdistan, 34.

Kütahya, 89.

Lako, Kruevitza bayraktar, 272.

Lastuniça, Bulgaristan’da karye, 106.

Leiningen (Comte de)
,
Bâbâlî'ye nota

vermek üzere stanbul'a gönderi-

len Avusturya diplomat, 268.

Lek Dukagin, malisya kanunlarnn
vâz', 198, 206.

Leka, Lek Dukagin'in oturduu yer

olan Poka'da Kabai bayran-
da harâbe halindeki kale, 206.

Lesandra, 177 (bk. Aleksandr).

Leskofca, Trnova civarnda kasa-

ba, 105-107, 109.

Lesseps (Ferdinand de), Fransz dip-

lomat, Süvey kanalnn açl-

masn temin eden zat, 80, 91.

Le, îkodra livâs kasaba ve hazâla-

rndan, 181, 195-197, 199, 203,
210 .

Lianska (Lijeanska), Karada'n
dört nâhiyesinden biri, 188.

Lobanof (Prince), Rusya'mn stan-

bul sefiri, 118, 120.

Lofca, Bulgaristan'da kasaba, Cev-

det Paa'nm doduu yer, 39,
103.

Lom, Vidin civarnda kasaba, ve

kazâ, 104, 106.

Lombardiya, 78.

Londra, 27, 29, 30, 38, 39, 128,

' 223, 225, 237, 238.

Loyd (Lloyd), vapur kumpanyas,

159, 160.

Luge, Arjaniçe mahallelerinden, 193.

Luha (Lohe), îkodra karyelerinden,

194, 202, 206, 210.

Luka Vukavloviç, Karada'l âsî

reisi, 268, 270, 272.

Mâbeyn-i hümâyun, 6, 27, 41, 42,

53: 59: 64, 66, 67, 70, 78, 80, 81,

84-86, 94, 95, 101, 112, 129,

* 37 :
* 39 : *47 , * 49 :

* 53 . * 54 :

227, 252, 258, 260-262, 266.

Macaristan, 223.

Maçin, 35.
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Mahmud Bey, Lehli, Karada frka-

snda erkân- harbiye reisi, mira-

lay, 250.

Mahmud Hân- sân, 3, 8, 71, 76.

Mahmud Paa, Fethi Paa-zâde, dâ-

mad, 36, 41, 48-50, 66, 144.

Mahmud Paa, Kara, kodra muta-
sarrf, 188, 189.

Mahmud Nedim Paa, Hâriciye nâ-

zr vekili, Ticâret nâzn (sonra

sadrâzam), 51, 55, 60, 65, 92.

Maksud, Vranine civarnda kule,

165.

Manastr, 109, 112, 169, 251.

Manastr, Vranine civarnda kule,

165, 176.

Martinovik, Gusine karyelerinden,

192, 194, 204.

Maslak, Boaziçi'nin Rumeli srt-

larnda yer, 132.

Mainitze, Polime'nin bir mahal-
lesi, 193.

Mat, Mirdite snrnda rmak ve ma-
lisya, 181, 205, 212.

Mazlum Bey (Paa), Vâlide kethü-

das, Meclis-i vâlâ âzasndan,

55, 57, 92, 147, 150, 151, 153,

227.

Mazrak (Mazareku)
,
kodra livâvas

karyelerinden, 209.

Mecd Efendi, Mâliye müstear (me-

tinde bu zâtn ismi zuhûlen Me-
cid yazlmtr), 183.

Meclis-i âlî-i Tanzimat, 9, 21, 22,

25, 3°, 4b 5°, 54, 57, 59, 60,

62, 67, 81, 83, 91, 92, 94, 96;

Meclis-i vâlâ'ya ilhak olunduu,
153-

Meclis-i vâlây- ahkâm- adliyye,

21, 25, 37, 46, 47, 50, 57, 62,

66, 67, 72, 73, 90, 92, 95, 104,

I 53 _I 55, 157, 159, 183, 261,

262.

Mediha Sultan, Abdülmecid'in kz,
146.

Medine-i münevvere, 15, 16, 73.

Medon, Koç-i zîr'de kale, 192, 249.

Medrese-i salâhiyye, 14.

Mehmed Aa, yüzba, 178.

Mehmed Bey, Mir-i alem, 46.

Mehmed Bey, Hazine Kethüdas.
Mehmed Efendi (Abdullah Efendi-

zâde), Eyub imam, Sultan Ah-
med eyhi, 73.

Mehmed Paa, Yanya vâlisi, zaptiye

müiri, 37.

Mehmed Paa, Arap, istihkâm mir-

livâs, 267.

Mehmed Paa, Danac, Bosna vâlisi,

188.

Mehmed Âbid Efendi, Abdülmecid'-

in olu, 145.

Mehmed Abdüssamed Efendi, Abdül-

mecid'in olu, 145.

Mehmed Ali Paa, Msr vâlisi, Ka-
valal, 11, 263.

Mehmed Ali Paa, Damad, kapu-

dan- deryâ (metinde çou za-

man sâdece kapudan Paa ek-
linde), azil ve nasplar, Âli Pa-

a aleyhdarl, Abdülaziz'in cü-

lûsunda taknd tavr, 26, 29,

34) 48 ) 52, 54, 55, 57-6o, 63, 67,

78, 80, 134-139, 144, 147-151,

158, 159, 178, 246, 258-260.

Mehmed Cemil Beyefendi (Paa) , Re-

id Paa'mn büyük olu, Paris

sefiri Meclis-i Tanzimat âzâsm-
dan, 6, 66, 91.

Mehmed Fuad Efendi, Abdülme-
cid'in olu, 145.

Mehmed Nûri Paa, Fâtma Sul-

tan'm ikinci zevci, 71, 144.

Mehmed Read Efendi (Mehmed
V.), Abdülmecid’in olu, 78,

137, 144.

Mehmed Rüdi Efendi, Abdülme-

cid'in olu, 145.

Mehmed Tayyar Paa, Kudüs muta-

sarrf, , 13, 14.

Mehmed Vâmk Efendi, Abdülme-

cid'in olu, 145.
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Mehmed Vahîdüddin Efendi (Meh-

med VI.), Abdülmecidhn olu,

146.

Mehmed Ziyâüddin Efendi, Abdül-

mecid'in olu, 144.

Mekke, 22, 51.

Mekkî - zâde (Mustafa Âsim Efendi,

eyhülislâm), 72, 127.

Melik Salâhüddin câmii, 1 1 -
1 3 ;

Salâ-

hüddin, 15.

Meliyeretes, spiç mahallelerinden,

190.

Memâlik-i mahrûse, Memâlik-i os-

mâniyye, 12, 14, 23, 37, 216, 263.

Memleketeyn, (Eflâk-Bodan)
,
24-26,

29: 3°. 75. n8, 219-225.

Mençikof, Rus devlet adam, 61.

Mer’a, Ispiç mahallelerinden, 195,

196.

Mescid-i Aksa, 10.

Mescid-i erîf-i nebevî, 15.

Metternich, Avusturya devlet ada-

m, 23, 24.

Mevhibe Sultan, Abdülmecidhn kz,

144.

Msr, 11, 13, 80, 1 18, 13 1, 142, 152,

2 15-2 17, 257, 263, 264, 266.

Midhat Efendi (Paa), Meclis-i vâlâ

ikinci kâtibi, Vidin vâlisi (son-

radan sadrâzam), 104.

Mihal Bey (Miel Obrenoviç)
,
Sr-

bistan prensi; Srp beyi, eklin-

de, 12 1.

Milo (Obrenoviç) Srbistan pren-

si, 75-

Mirdita (Mirdite), Osmanl devrin-

deki îkodra vilâyetinin bir böl-

gesi olup, kazâ eklinde idâre

edilir, bana beylerden biri

kaymakam olarak getirilir idi.

Kazâ bayraklara ayrlr, bir bay-

raa mensûp olan mirditler yal-

nz kendi bayraklarn tanr idi,

180-185, 192, 195, 197-201, 203,

210 .

Mires, Banker, 128, 230.

Mirko, Karada kumandan, 251.

Mirkut, Bar nâhiyelerinden, 190, 205.

Mirza Said Paa, Vidin vâlisi, 104.

Miik, Ispiç karyelerinden, 179, 185,

186, 188, 190.

Mite, Polime mahallelerinden, 192.

Mokrina (bk. Kruevitza ma’a Mok-
rina)

.

Mora, 76.

Morik (Muric), Bar nâhiyelerinden,

188, 194, 195, 248.

Morina, Polime mahallelerinden, 193.

Mastar, Hersekhn merkezi, 129, 267-

272.

Moustier (Marquis de), Fransa'nn

stanbul sefiri, 118, 120; Fransa

sefiri veya elçisi ekillerinde, 113,

114, 118-120, 124.

Muhtar Paa, Hazine-i hassa ve Mâ-
liye nâzn, 9, 58, 154.

Mukaddime-i bn Haldun
,

Tercemesi,

Tekmilcisi, 127.

Mukbile Sultan, Abdülmecidhn kz,
J45-

Murad (II), Sultan, 182.

Murad Efendi (Murad V.), Abdül-

meckEin olu, 78, 134-137, 139,

140, 144, I46, I48.

Murtaza Aa, Karama bölük-bas,

176, 248, 253.

Musannif Efendi (Ders-i âm Osman
Efendi), 69.

Musurus Bey (Paa), Londra sefiri,

225.

Mustafa Paa, Mirahur, 54.

Mustafa Paa, Menemenli, îkodra

mutasarrf (müir), 212.

Mustafa Paa (Sr kâtibi?), 49.

Mustafa Paa, Mirlivâ (müir Fos-

for Mustafa Paa), 212.

Mustafa Paa tekkesi, îstanbuPda, 71.

Mümtaz Efendi, Deâvî ve Evkaf

nâzn, mâliye müstear, 21, 183.
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Münire Sultan, Abdülmecid’in kz
(önce Ilhâmi Paa’ya, onun ölü-

münden sonra Rza Paa-zâde

brahim Paa’ya tezvic olunmu-

tur), 49, 52, 144.

Nâfiz Paa, Mâliye nâzn, 172.

Nâile Sultan, Abdülmecid’in kz,

146.

Naime Sultan, Abdülmecid’in kz,

144.

Nâmk Paa, Serasker, Badad va-

lisi, 34, 35 , 5 1
,

! 39 , 151, ! 53 ,

157, 261.

Napoleon I, 169.

Napoleon III. (Metinde bâzan sa-

dece imparator eklindedir), 24

27 , 29, 30, 38 , 48 > 49 ,
64 ,

66 ,

75 , 77 , 9 b l6°, 247 , 254.

Narda (Arta), 107.

Necati Efendi, eyh, 152, 153.

Necib Bey, Sünne kaymakam, 183.

Necib Bey (Paa), Müsika-i hümâ-

yun kumandan, 62.

Nemçe, 32 (bk. Avusturya).

Neyyire Sultan, Abdülmecid'in kz,

144.

Nevres Paa, Abdülaziz’in yakn adam-

larndan, Mâliye nâzn, 153, 260,

261.

Nihay (Nehay)) Ispiç sâhilinde ka-

le, 163, 185-187-.

Niko, Güro (b. bk.)’nun babas 196.

Nikik (Nikiç), Karada’da kasaba,

172, 189, 251, 253, 254,272-275.

Nil, 39, 215-

Ni, 100, 101, 104-107, 109, m, 1 1 7.

Nizâmüddin Efendi, Abdülmecid’in

olu, 145.

Nokik, Polime’nin mahallelerinden,

192.

Nûri Bey (Paa)
,
üçüncü mâbeyinci,

Fâtma Sultan’m ikinci zevci, 71.

Nûrüddin Bey, Hâriciye müstear,

32 -34 , 37 -

Nûrüddin Efendi, Sultan Abdülme-

cid’in olu, 145.

Nûrüddin Paa, Bursa mutasarrf, 35.

Oppenheim, Saxe-Meiningen bankas

adna muâmeleye girien ahs,
216.

Orea Luka, îpuzzi civarnda, 251,

252.

Or j, Mirdite bayraklarndan, nâhiye,

182, 197, 202, 203.

Osman, Hulefâ-i Râidîn’in üçün-

cüsü, 152.

Osman Aa, Koka, Vranma’daki ku-

lenin müdâfii yüzba, 165, 176.

Osman Bey, Ba-mâbeyinci, 52.

Osman Efendi, ehremini (sonra

Meclis-i vâlâ âzâs olan Osman
Râid Paa), 47, 62.

Osman Efendi, Yenikap mevlevî-

hânesi eyhi, 44.

Osman Paa, Ferik, Dâr- ûrâ reisi,

Kâni Paa biraderi, 250. 266,

270, 271.

Osman Paa, Ni vâlisi (Rauf Paa
mahdûmu), 109.

Osman Safiyüddin Efendi, Abdül-

mecid’in olu, 145.

Ostrok (Ostrog), Karada’da, Nik-

ik civarnda, 251, 252.

Outrey, Fransa’nn stanbul sefâreti

ba-tercüman, 26, 79, 135.

Ömelü’l-Faruk, Hulefây-i Râidin’in

kincisi, 152.

Ömer Efendi, Akehir’li, müderris,

68 .

Ömer Paa, Serdâr- ekrem, 34, 35,

48, m, 128, 129, 170, 172, 1^3,

249-254, 267, 270, 274, 275.

Ömer Cemal Efendi, Deâvî nâzn,

Meclis-i vâlâ âzasndan, 21.

Ömer Fâiz Efendi, mâliye me’mur-

larmdan, 62.

Tezâkir-i Cevdet 19
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Ömer Fevzi Paa, Hersek frkas ku-

mandam (müir), 270, 271.

Öziçe, Srbistan'da kale, 117, 119.

Papan, Bar kazâsmda, 190.

Paris, 5-7, 25, 48, 49, 51, 66, 67, 70,

75> 79> 9°; 9 1
) 96, 124, 125, 128,

219, 220, 222, 223, 238, 247.

Pasban-olu (Pazvandolu), 39.

Pavlaki Bey (Musurus), 10 1.

Pelissier, Fransz generali, 35.

Persiç, Raguza’da Osmanl ehben-

deri, 267.

Pertev Paa, Mülkiye nâzn, 77.

Petersburg, 89, 223.

Petro, Rus Çar, 39, 81.

Pike, Karada’da, 273.

Piva, Karada’da nâhiye, 119, 129,

172 , 173 , 270, 273, 274.

Piyalo Pavloviç, Karada’l serkerde,

189.

Plava, Gusine civarnda bir kasaba,

nâhiye, 171, 173, 174, 192, 204,

252.

Plavniça, kodra civarnda karye,

174.

Podgoriça, kasaba; Podgoriça ma’a

Jabiak, kodra livâsmda kazâ,

164, 174-177, 189, 191, 192, 195,

199, 200, 203, 204, 21 1, 274,

275-

Poka (Puka), Poka ma’a Akbala, Du-

kaginkazâs nâhiyelerinden, 169,

195-197,200, 203,206,210, 249.

Polet, Dukagin malisyalarmdan, 196.

Polime (Polimje), Gusine nâhiyelerin-

den, 172, 192, 193, 204.

Pop Jargo, Piva nahiyesi voyvodas,

<r
2 ?°-

Postriba (Postripa), Drit ile berâber

kodra’ya bal bir malisya,

194, 202.

Preng Doda, Preng Bey, Bib Doda
Paa’mn olu, 181, 182, 184.

Preveze, 107.

Pritine, 109.

Prizrin, 169, 200.

Prokesch (Baron de), Avusturya’nn

stanbul sefiri, 119 (bâzan sâ-

dece Avusturya sefiri eklinde

kaytldr).

Prusya, 48, 49, 77, 112, 115,217, 219,

220.

Prut, 39.

Pulti, kodra malisyalarmdan, 194,

202, 210.

Radetzky, Avusturya mareali, 41.

Raguza, 163, 171, 172, 267, 269.

Rahova, Podgoriça nâhiyelerinden,

191, 192, 204.

Râif Efendi, Meclis-i vâlâ âzâsm-

dan, 62.

Ramo, Botuna karyesi muhtar, 164.

Rapa, Arnavud bayraklarndan, 201.

Râsim Bey, Binba, 84.

Râid Efendi, Dâr- ûra âzâsmdan,

16.

Râid Paa (Hac), Dâr- ûrâ reisi,

25 1 -

Râid Paa, kodra mutasarrf, (son-

radan Hâriciye nâzn), 157, 183,

185, 248, 250, 268.

Rauf Beyefendi (Paa), Sâdk Rifat

Paa-zâde, Meclis-i vâlâ âzâsm-

dan, 18, 31, 37.

Rauf Paa, Sadrâzam, 36, 97.

Recâî Efendi, Meclis-i vâlâ âzâsm-

dan, 62.

Reç, kodra karyelerinden (Reç ma’a

Lohe), 194, 202, 210.

Refia Sultan, Abdülmecid’in kz,
Edhem Paa’mn zevcesi, 52, 54,

58, 144.

Refik Efendi, Fetvâ emini (sonra

eyhülislâm), 17, 71-73.

Resûl Paa, Hakkâri mutasarrf, 93.

Remzi Efendi, Ticâret muâvini, 50,

9E 92-



NDEKS 291

Reid Paa, Mustafa, Sadrâzam, ngi-

liz politikasna temâyülü; borç-

larnn çokluu lisane geldii;

altnc sadâreti; vefat, cenâze

merâsimi, 4-9, 17, 20-26, 28-31,

36-43 55» 66, 67, 70, 71, 76, 86,

133, 144, 172.

Reid Paa, Darbhor, gözlüklü, s-

tanbul ordusu müiri, Badad
valisi, 6, 34.

Rdvan Paa, mîrimiran, Ankara mu-

tasarrf, 98.

Rza Bey (ihtimâl Yusuf Rza Paa),

84-

Rza Efendi, Mabeyin masraf nâzn,

90, 266.

Rza Paa, Serasker, 6, 36, 53, 54,

56-60, 64, 65-67, 78, 81, 86, 87,

90, 95-97, 99, 134, I 35, I37-I39,

141, 144, 148-151, 153, 156.

Rieka, Karada’da nehir ve kasaba,

188, 253.

Rifâî Efendi, Medine’de ashâb- ku-

lûb denilen zümreden, 16.

Rfat Bey, Rza Paa birâderi, Mec-

lis-i vâlâ âzasndan, 135.

Rifat Efendi, Meclis-i vâlâ kâtip-

lerinden, 159.

Rifat Paa, Dâr- ûrâ reisi, Yanya
vâlisi, 37.

Rifat Paa, Sadk, Viyana sefiri, Hâ-
riciye nâzn, Meclis-i vâlâ reisi,

17, 18, 31, 37.

Riyol, Ikodra malisyalarmdan, 194,

202, 210.

Rodos, 4, 5.

Rumeli, 70, 76, 82, 83, 99, 100-102,

107, 109, m, H2, 115, 127-

129, 178, 188, 240, 271.

Rusçuk, 103.

Rusya, 3, 5, 15, 24, 25, 27-29, 39,

48, 49, 52, 76-78, 81, 89, 99, 100,

103, 104, 112-116, 118-120, 122,

180, 218-221, 224, 225» 228,

233, 247, 254-256, 269, 270.

Rüdi Efendi, Ikodra rüdiyesinde

muallim, 163.

Rüdi Molla Efendi, Rumeli pâyeli-

lerinden, 71, 72, 81.

Rüdi Paa, Mütercim, Sadrâzam,

serasker, Meclis-i vâlâ reisi, 25,

26, 30, 42, 53, 58, 59, 67, 73,

83, 84, 92, 94-98, 101, 127, 128,

169, 246, 253, 258-260.

Sabiha Sultan, Abdülmecid’in kz,

145-

Sa’dâ Efendi, Divan- hümâyun ke-

sedâr mümeyyizi, 44, 45.

Sa’düddin Efendi, eyhülislâm (me-

tinde çou defa makamnn ad
ile zikr olunur), 72, 73, 126, 127,

152» 153, *55, 158, 260-262.

Safvetî Paa, Mâliye nazr, Mec-

lis-i vâlâ reisi, (bâzan makam-
nn ad ile zikr olunur), 9, 25,

31, 32, 51, 53, 65, 67, 90, 92,

94, 95, 261.

Sâib Bey, Dâhiliye kâtibi, 252.

Said Efendi, Antakya’l, müderris, 68.

Said Paa, Msr vâlisi, 57, 60, 63,

80, 257, 260, 263.

Sahra, Vidin sancanda nâhiye, 106.

Sakz, 78, 7g.

Sâlih Bey, Reid Paa’mn olu, 6,

22.

Sâlih Efendi, Maârif müstear, Ti-

câret nâzr muavini, 91.

Sâlih Efendi, Ikodra’da müderris,

214.

Sâlih Paa, Meclis-i vâlâ âzâsmdan,

46.

Saltanat- seniyye, 10, 41, 48, 113,

115, 118, 119, 121, 124, 125, 216,

217, 219, 224, 227, 244, 251, 254

(bk. Devlet-i aliyye),

Sâmî Paa, Maârif nâzn, 21.

Sâmiye Sultan, Abdülmecid’in kz,

144.

Sâray Bosna, 268, 271.
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Sardenya, 78.

Sava, 11 7.

Saxe-Meiningen bankas, 216, 217.

Sedad, Ali (Bey), Cevdet Paa'nm
olu, 48.

Seddülbahir, Bir vapurun ad, 267.

Selânik, 78, 81, 112.

Selçe (Zelje), Karamadm yedi na-

hiyesinden biri (Selçe-i bâlâ ve
Selçe-i zîr adlar ile iki ksmdr)

,

_

l88
> *94> 195, 199, 203.

Selim Bey Poka, kodra erâfmdan,
181, 182, 200.

Selim Paa, Hassa müiri, 30.

Selvi (Sevlijeo), Bulgaristan'da kasa-

ba, 103.

Semendire, 117, 119.

Seniçe (Sjeniça), Talca ile Yeni-
pazar arasnda kasaba, 274.

Seniha Sultan, Abdülmecid'in kz,
145-

Serfirâz Hanm, Abdülmecid'in israf

ve rezaleti ile mehur kadn,
3, 4, 8

, 59, 64, 65, 100, 131.

-Seyid Efendi, Hoca, Ders vekili, 68.

Sddk Bey, eyhülislâm Arif Efen-

dinin olu, Meclis-i vâlâ âza-

sndan, 6q.

Srbistan, 74, 75, 99, 112-117, 120-

I24, 21 9, 351, 254 (bazan Srp
emâreti eklinde kaytldr)

.

Srr Paa, Yemen vâlilerinden, 46.
Silistre, 35, 104; bir vapurun ad, 72.

Sinan Paa (Koca), Sadrâzam, 37.
Sivas, 93.

Sivastopol, 35.

Slatine (metinde Lâtine eklinde),

Arjanica mahallelerinden, 193.
Sofya, 76.

Sokol, Bosna'da kasaba, 117, ng.
Sturdza (Miel)

, Bodan bey-zâdele-

ritden, 75.

Subhi Bey (Paa), Evkaf nâzn, Mec-
lis-i vâlâ âzâs, 154, 183, 266.

Suçista boaz (tiska), 1 71 ;
Sutiska,

250.

Sultan Murad câmii, Topkap sara-

ynda, 19.

Suriye, 155, 157, 186, 226.

Sutorina, Suterin, Klek civarnda
liman, 107, 268, 269, 272.

Suzina mer’as, Çan liman civa-

rnda, 267; Sazina eklinde, 162.

Süleyman, Sultan (Kanunî), 45.
Süleyman Bayraktar, Yularkran

oullarndan, 39
Süleyman Efendi, Sultan Abdülme-

cid'in olu, 146.

Süleyman Paa, Bosna vâlisi, 93, 101,

156.

Süleymâniye câmii, 44.

Sünne (Sulina), Tuna aznda kasaba

(metinde zühûlen Sine), 183.

Süvey, 9 1

.

akir Efendi, Ni’te evkaf muhasebe-
cisi, 105, 108.

ala ma'a u (oi), îkodra malis-

yalarndan, 194, 202, 210.

am, 109-112.

aran, Drobniak'da âsî bir bölge,

274.

efik Paa, Ba-kâtiplikte ve muh-
telif nezâretlerde bulunan ve-

zir, 154.

ehime Sultan, Abdülmecid'in kz,
146.

ehirköyü (Pirot), 104, 105, 107, 109-
111.

ekib Paa, Londra sefiri, Meclis-i

vâlâ reisi, 9, 106, 154.

estan (Sistan)
, Karaina’mn yedi kar-

yesinden biri, 188, 194, 195, 248.

evket Beyefendi (Paa), Beylikçi,

Berlin sefiri, sadâret müstear,
Meclis-i vâlâ ve Meclis-i Tan-
zimat âzâs, 21, 29, 83.

evki, Ali Galib Paa'nm ua, 69,

70.

eyh âmil, Kafkasya'l mücâhid, 89.

ilak (laku), kodra karye ve malis-

yalarmdan, 194, 202, 210.
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inasi Efendi, Tannm muharrir ve

gazeteci, Meclis-i Maârif âzasn-

dan, 4.

ingin, Ülkün civarnda liman, 196.

irvânî - zâde Mehmed Rüdi Efen-

di (Paa), 44, 55, 155, 156.

itar (Stitar), Karaina sâhilinde li-

man, 175.

uma, Trebin civarnda, âsî bölgeler-

den, 172, 272.

umnu, 76, 102.

uruka (Siroka), Karaina’nm yedi

karyesinden biri, 194.u (Sosi), bk. ala.
unaç (Sustas?), Ispiç nâhiyesi kar-

yelerinden, 190, 205.

uan, îspiç nâhiyesi karyelerinden,

162, 185, 190, 205, 212.

Tâhir Bey, Meclis-i vâlâ âzasndan,

62.

Tâhir Efendi, Meclis-i Maârif reisi,

72.

Tahsin Aa, Darüssaâde aas, 64, 65.

Tahsin Bey, Nakibüleraf, 16, 152,

153, 156.

Tahsin Efendi, Divân- hümâyun ke-

sedâr, 44, 45.

Talha, Ashabdan, 152.

Tanzimat, 78, 151, 153, 263.

Tara, Karada tarafnda nehir, 273.

Tarablus garb, 133.

Tarabya, Boaziçi’nde, 3, 27.

Tarih, Cevdet Paa’nm tannm
eseri, 39.

Tarih, Lutfi Efendi’nin tannm
eseri, 74.

Talca, kasaba, 271, 273, 274.

Tekfurda müftisi-zâde (Mehmed
Emin) Efendi, stanbul kads, 8.

Temîmî Efendi, Ulemâdan, 40.

Tepe, Ikodra mahallelerinden, 195.

Tersâne, 7, 37, 79, 80, 82, 112, 151,

!54 159, 178.

Terzihâne, kodra’nm göl tarafn-

daki semti, 195, 200.

Tevfik Efendi, Darülmesnevî mual-
limi, 46.

Tevfik Paa, Ressam, erkân- harb

reisi, 68.

Terifatç Efendi (Divân- humâyun
terifatçs Ahmed Bey olmal),

22, 55, 141.

Thouvenel (Edouard), Fransa’nn s-
tanbul sefiri (çou defâ memuri-
yetini göstermek sûretiyle), 7,

I0
> 25-29, 38, 39, 66, 79, gx, 1 o 1

.

Trhala, Tesalya’da kasaba, 115.

Trnova, Bulgaristan’da kasaba, 103.

Timal, Ikodra nâhiyelerinden, 194,

195, 202, 210.

Todo, Karada’da karye, 253.

Tokemil (Todjemile), Îspiç karyele-

rinden, 162, 179, 185, 190, 201,

205, 212.

Tolc, Dubrca’da kasaba, 157.

Torna, Toi (b.bk.)
Jnin babas, 196.

Tophâne, 37, 41, 42, 53, 58, 59, 76,

81, 151, 258.

Topkap saray, 19, 50, 61, 81, 136,
140.

Toplan (Toplana), îkodra’ya bal
yer, 194, 202.

Toi, Ülkün’deki lâtin hânelerinden,

birinin sâhibi, 196.

Trabi, Podgariça nahiyelerinden,

i9b 192, 199, 2°4. 249.

Traboin (Traboina), Arnavud bay-

raklarndan, 201.

Trebin (Trebinje), 172, 272.

Triyeste, 179.

Tuna. 5, 7, 34, 103, 117, 122, 180.

Tunus, 32, 34.

Turan, 73.

Turçin (Turcine), Bar civarnda yer,
212.

Turin, 223.

Türkistan, 23.

Urfa, 93.
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Ülkün (Dulcino), 190, 195, g6, 199,

201, 203, 211.

Üsküdar, 44, 46, 135, 264.

Üsküp, 109, 112.

Vâlide Sultan, Abdülaziz’in annesi

Pertev Niyâl Sultan, 136, 140,

143, 148, 149, 257.

Vani-köyü, Boaziçi’nde, 49.

Varna, 102-104.

Varjaniça, Vasovik civarnda karye,

170.

Vâsf Paa, Tophâne ve Hassa mü-
iri, 6, 30, 37.

Vasovik (Vasojevic), Gusine civa-

rnda karye (Vasovik-i bâlâ ve

Vasovik-i zr adlar ile iki k-

sm), 169-172, 179, 180, 189,

193, 204, 212, 250, 274.

Vassa Efendi (Paa), Bosna tefti ko-

misyonunda tercüman (sonradan

Cebel Lübnan mutasarrf), 268.

Vefik Efendi (Paa), sonradan ba-
vekil, 21, 84, 91, 92, 266.

Vehbi Molla, Imam-zâde, Burûnî,

Maârif-i umûmiyye nâzn, Ana-

dolu pâyelilerden, 258-259.

Velika, Polime nâhiyesi karyelerin-

den, 192.

Veliüddin Paa, Giridli Mustafa Nâili

Paa-zâde, Paris sefiri (bu zâtn

ismi daha ziyâde Veli Paa ek-

linde geçer), 4, 19, 90-92.

Venedik, 78, 107, 169.

Vidin, 39, 103, 104, 106, m, 117,

126, 157.

Vidinli Mustafa Efendi, Ders vekili,

Abdülaziz’in hocas, 68.

Viyana, 20, 23, 223, 267.

Voyeslav, Gusine’nin mahallelerin-

den, 192.

Vranine (Viranjina), îkodra gölü

yaknnda karye, 164-166, 176.

Vusay (Vusanje), Gusine’ye bal kar-

ye, 169, 192- 194.

Weiss, Avusturya sefâreti müstea-

r, 32.

Yahya, Peygamber, 18.

Yahya Efendi, Hoca, Ders vekili, 68,

69.

Yakova, 171, 198, 205, 212, 250.

Yanya, 37, 115.

Ya, 220.

Yâver Bey, Abdülaziz’in ba-mâbe-
yincisi, 262.

Yavuz Sultan Selim, 142, 152, 263.

Yemen, 46.

Yemenici, Karaina’mn yedi karye-

sinden biri, 194.

Yenbû’, 39.

Yenikap mevlevîhânesi, 44.

Yeniköy, Boaziçi’nde, 69.

Yenipazar (Novipazar), 193, 274, 275.

Yezero (Jezera), Drobniak civarn-

da, 273.

Ylan-adas, Tuna aznda, 5, 7.

Yldz, Boaziçi’nin Rumeli srtla-

rnda, 3.

Yovo, spiç bayraktar, 163, 179.

Yusuf Aa, Vranina kalesi muha-
fz, 176.

Yusuf Paa, Urfa kaymakam, 93.

Yusuf Cemil Efendi, Kap kethü-

dalarndan, 73.

Yusuf zzüddin Efendi, Abdülaziz’in

olu, 146, 158.

Yusuf Salâhüddin, Eyyûbî Sultam,

10-14.

Yunan devleti, 160.

Zadrima (Saderima), îkodra kaza-

larndan, 1,95, 196, 198-200, 203,

2i 1 .

Zagraki, îspiç mahallelerinden, 190.

Za’im, Vranine civarnda kule, 165,

176.

Zalef, îspiç nâhiyesinde yer, 212.

Zangut, îspiç mahallelerinden, 190.

Zarif Mustafa Paa, Dâr- ûrâ reisi,

37: 96.
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Zekiye Sultan, Ahdülmecidün kz,

145 -

Zeta, Podgoriça kazasnda nâhiye,

191, 204.

Zetiçe, Plavniça civarnda iskele,

174= 175, 177, 178.

Zeynel Paa, Ni mutasarrf, 105.

Zitova, 103.

Ziver Efendi (Paa), Meclis-i vâlâ

âzâsmdan (eyhülharem)
,
62.

Ziya Beyefendi (Paa), Mâbeyin ikinci

kâtibi, mehur âir, 227, 266.

Zografos, AbdülmecidMe akcier ve-

remi tehis eden hekim, 138.

Zubci, (bu isim metinde zühûlen

bir kaç defa hatal olarak nak-

lolunmutur), 5ar kazâsma bal
karye, 162, 185, 190, 194, 201,

205, 212, 268, 270, 272.

NOT: Metinde imlâs muhtelif e-
killerde olan baz isimler indeksde

mümkün mertebe tashih edilmitir.


